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Det er registrert to arter (havelle og steinvender) av stor forvaltningsmessig interesse i hhv. 1986 og 
2000. 

Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når 
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet.  Det er registrert arter av forvaltningsmessig 
interesse i arealet i 1986 og 2000. Det er registrert tareskog av nasjonal viktighet arealet. 
Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe beslutninger.  

§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å 
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt 
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging etter noen år. 
Vi vurderer at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller 
irreversibel skade på naturmangfoldet.  

§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 
utkvitteres. Gjennomført. Samlet belastning blir omtalt i overordnet KU, kap.4. i KU. 

Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre 
undersøkelser med grabbprøver, kjemiske analyser og strømmålinger på flere dyp og ved bunnen 
(mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført jf. akvakulturloven ved en eventuell søknad om etablering av 
akvakultur i arealet.  

§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større 
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil ikke kunne flyttes på 
land nært omsøkt lokalitet. Det vil i tillegg kreve mye energi med å pumpe opp vann til et anlegg på 
land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger og strøm. Lukket anlegg er lite aktuelt i et område 
uten infrastruktur. 

 

Beredskap og ulykkesrisiko 

 Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred 
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området.  
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Oppsummering: 

Nytt areal som inkluderer 
A i Sandøya, Åfjord 
kommune. 

Positiv konsekvens + Ingen konsekvens 
0-alternativ 

Negativ konsekvens    Stor negativ 
konsekvens –tas 
ikke inn i planen 

Følgende tema er vurdert 

MILJØ     

Verneområder og 
naturområder 

 Ikke registrert i 
foreslått areal  

  

Naturmangfold: tareskog 
og ålegraseng, korallrev 
og rødlistearter og gytefelt 

 Det er tareskog i 
deler av arealet 

Fortøyninger fra 
akvakultur kan 
komme i tareskog 
avhengig av hvor 
lokaliteten søkes 

 

Vill anadrom laksefisk, 
laks og ørret. Lus og 
rømming 

  mulig  

Forurensing av vannmiljø 
og sedimenter 

  utslipp må 
godkjennes av 
fylkesmannen jf. 
forurensningsloven 

 

Friluftsliv og rekreasjon, 
barn og unge  

 Ikke registrert i 
foreslått areal 

  

Landskap, estetikk og støy, 
bosetting og 
fritidsbebyggelse 

 kan oppfattes 
som estetisk 
forurensning å se 
et 
oppdrettsanlegg 

  

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 ikke registrert i 
foreslått areal 

  

SAMFUNN OG ØKONOMI     

Fiskeri  Nye tiltak i arealet 
vil kreve 
godkjenning av 
Fiskeridir. 

  

Etablert akvakultur  Tre stk i arealet   

Ferdsel og farleder   

 

må godkjennes av 
kystverket jf. 
havneloven 

  

Reiseliv     

Befolkningsutvikling og 
sysselsetting 

arbeidsplasser    

Næringsutvikling  ringvirkninger    

Kommuneøkonomi havbruksfondet    
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Matvareproduksjon og 
matvaresikkerhet 

klimavennlig 
proteinproduksjon 

   

Anna:      

RISIKO OG SÅRBARHET     

Skred, direkte ras i sjø evt. 
mot installasjoner 

 Ikke relevant   

Klimarisiko ved 
havnivåstiging 

 Ikke relevant   

VURDERING AV 
KONSEKVENSER 

Det er ikke konflikter med andre nasjonale eller vesentlig regionale interesser i 
areainnspillet som avsettes til flerbruk inkl. A. Fortøyninger under 25m kan gå ut i 
farledsarealet. 

 

Arealet med unntak av aktive fiskefelt (reker) av regional viktighet og låssettingsplass 
avsettes flerbruk inkl. A hvis kommunestyret bestemmer det. 

KONKLUSJON 

 

I resten av Åfjord kommune har vi valgt å konsekvensutrede de detaljerte innspillene, da de totale 
innspillene er veldig store areal som omfattet farledsareal, naturområder, viktige fiskefelt, kvit sektor 
osv. Det er krevende å konsekvensurede så store areal som innspillene omfatter i Åfjord kommune. 
Følgende KU mot sør er for detaljerte innspill. 

 

3.3.8 Værøya øst. Åfjord kommune  

Det er kommet innspill om å avsette areal til akvakultur øst av Værøya i Åfjord kommune.  

Forslagsstiller: Salmar AS.  

Nye teknologiske løsninger og nye driftsformer gjør det mulig med mer eksponert matfiskoppdrett. Å 
tilrettelegge eksponerte areal til akvakultur er i samsvar med Nasjonale forventninger til havbruk 2019-
2023: Fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i oppdrett og havbruksnæringen gjennom 
oppdaterte planer, som også ivaretar miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk utenfor kysten 
inngår i planene. Teknologi og driftsformer har utviklet seg mot etablering i mer eksponerte områder, og 
etablering utenfor kysten kan gi reduserte konflikter med vill androm fisk. 
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Arealet ligger delvis beskyttet av grunnere områder rundt og mot vind og store bølger / dønninger. Det 
er gode dybdeforhold i store deler av arealet og det antas å være gode strømforhold ut fra 
eksponering. De dypere områdene indikerer gode resipientforhold. Strømundersøkelser jf. 
akvakulturloven vil dokumentere eksakte strømforhold ved eventuell søknad om etablering. Det er hvit 
sektor i arealet og flere sjøvannsledninger sør og øst i arealet. 

 

 
Planstatus er kombinasjon av ulike hensynsoner og flerbruksområder 

 

654



Kystsoneplan for Namdalen og Fosen  Konsekvensutredning og ROS 
 
 

 

side 345 
 
 

 

Ferdsel og farleder:  

En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et akvakultur-areal hvor fôrflåte og fortøyninger 
inkluderes i arealet. Kystverket behandler enkeltsaker om etablering av akvakultur jf. akvakulturloven. 
Generelt så tillater kystverket fortøyninger når de ligger dypere enn 25m og ikke er til hinder for 
ferdsel. Kystverket kan inkludere sine farledsareal i flerbruksområder, da de uansett gjør sine 
vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven.  

  
Etablert akvakultur: Det er etablert to anlegg for akvakultur i det foreslåtte arealet. De videre 
vurderingene om avstand i forhold til smitte gjøres av Mattilsynet jf. akvakulturloven.  

 
Fiskeri: Det er et regionalt viktig rekefelt i nordøst og sørøst av arealet. Fortøyninger fra akvakultur 
ekskluderer fiske i aktive fiskefelt, for eksempel rektråling. Rekefeltet er i sør er sperret for trål pga tre 
oppdrettsanlegg sine fortøyninger i området. Det samme gjelder ikke for passive fiskefelt (garn og 
line). Det fiskes også krabbe i området. Krabbefiske behøver ikke å være i konflikt med akvakultur da 
fortøyninger kan justeres i forhold til teineutsett som avbøtende tiltak.  

 

Friluftsliv: Det er ikke registrert statlig sikra friluftsliv-områder, friluftsaktiviteter eller kartlagte 
friluftsområder.  
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Kulturminner: 

 Det grønnbrune arealet er et forslag til KULA Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse 
(Trøndelag fylkeskommune på oppdrag fra Riksantikvaren). Området ligger vest av arealinnspillet.   

 

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12 

Det er forekomst av tareskog (brun innramming) nordvest i arealet og noe skjellsand (grå innramming) 
vest av foreslått areal. Det er utarbeidet en egen rapport om tareskog i arbeidet med Kystplan 
Namdalen.  

   
Det er ikke naturvernområder i eller ved arealinnspillet, men det er område med arter av særlig stor 
forvaltnings-messig vest av og i arealinnspillet. Bl.a. teist, svartbak, alke, lunde og oter. 
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Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når 
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. «Naturbase viser at er registrert arter av 
forvaltningsmessig interesse (sildemåke og teist) nordvest i arealet. Det er ikke registrert utvalgte 
naturtyper eller naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 19» som er i konflikt med nye tiltak i arealet. 
Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe beslutninger. 

§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å 
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt 
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer 
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel 
skade på naturmangfoldet.  

§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 
utkvitteres. Gjennomført. Samlet belastning blir omtalt i overordnet KU, kap.4. i KU. 

Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre 
undersøkelser med grabbprøver, kjemiske analyser og strømmålinger på flere dyp og ved bunnen 
(mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført jf. akvakulturloven ved en eventuell søknad om etablering av 
akvakultur i arealet.  

§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større 
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil ikke kunne flyttes på 
land nært omsøkt lokalitet. Det vil i tillegg kreve mye energi med å pumpe opp vann til et anlegg på 
land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger og strøm. Lukket anlegg er lite aktuelt i et område 
uten infrastruktur. 

 

Beredskap og ulykkesrisiko 

 Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred 
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området.  
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Oppsummering: 

Nytt areal som inkluderer 
A i Værøya øst, Åfjord 
kommune. 

Positiv konsekvens + Ingen konsekvens 
0-alternativ 

Negativ konsekvens    Stor negativ 
konsekvens –tas 
ikke inn i planen 

Følgende tema er vurdert 

MILJØ     

Verneområder og 
naturområder 

 Ikke registrert i 
foreslått areal  

  

Naturmangfold: tareskog 
og ålegraseng, korallrev 
og rødlistearter og gytefelt 

 registrert noe tare, 
samt teist og 
sidemåke i 
foreslått areal 

  

Vill anadrom laksefisk, 
laks og ørret. Lus og 
rømming 

  mulig  

Forurensing av vannmiljø 
og sedimenter 

  utslipp må 
godkjennes av 
fylkesmannen jf. 
forurensningsloven 

 

Friluftsliv og rekreasjon, 
barn og unge  

 ikke registrert i 
foreslått areal 

  

Landskap, estetikk og støy, 
bosetting og 
fritidsbebyggelse 

 kan oppfattes 
som estetisk 
forurensning å se 
et 
oppdrettsanlegg 

  

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 ikke registrert i 
foreslått areal 

  

SAMFUNN OG ØKONOMI     

Fiskeri  registrert i arealet, 
må godkjennes av 
fiskeri-
direktoratet jf. 
havressursloven 

Kan bli redusert 
mulighet for aktive 
fiskeredskaper om 
det søkes om 
akvakultur/fortøyning 
i aktive redskapsfelt 

 

Etablert akvakultur  To anlegg i 
arealet 

  

Ferdsel og farleder   

 

må godkjennes av 
kystverket jf. 
havneloven 

  

Reiseliv     

Befolkningsutvikling og 
sysselsetting 

arbeidsplasser    

Næringsutvikling  ringvirkninger    

Kommuneøkonomi havbruksfondet    
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Matvareproduksjon og 
matvaresikkerhet 

klimavennlig 
proteinproduksjon 

   

Anna:      

RISIKO OG SÅRBARHET     

Skred, direkte ras i sjø evt. 
mot installasjoner 

 Ikke relevant   

Klimarisiko ved 
havnivåstiging 

 Ikke relevant   

VURDERING AV 
KONSEKVENSER 

Det er ikke konflikter med nasjonale eller vesentlig regionale interesser i de deler av 
areainnspillet som avsettes til flerbruk inkl. A. Fortøyninger under 25m kan gå ut i 
farledsarealet. 

 

Kommunestyret kan bestemme om arealet skal avsettes flerbruk inkl. A. 

KONKLUSJON 

 

 

3.3.9 Gjæsinga nord. Åfjord kommune  

 

Det er kommet innspill om å avsette areal nord for Gjæsinga i Åfjord kommune til akvakultur.  

Forslagsstiller: Salmar AS.  

Nye teknologiske løsninger og nye driftsformer gjør det mulig med mer eksponert matfiskoppdrett. Å 
tilrettelegge eksponerte areal til akvakultur er i samsvar med Nasjonale forventninger til havbruk 2019-
2023: Fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i oppdrett og havbruksnæringen gjennom 
oppdaterte planer, som også ivaretar miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk utenfor kysten 
inngår i planene. Teknologi og driftsformer har utviklet seg mot etablering i mer eksponerte områder, og 
etablering utenfor kysten kan gi reduserte konflikter med vill androm fisk. 
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Arealet ligger delvis beskyttet av grunnere områder rundt og mot vind og store bølger / dønninger mot 
vest og mot nord og øst avhengig av plassering. Det er gode dybdeforhold i deler av arealet.  

Det antas å være gode strømforhold ut fra eksponering og de dypere områdene indikerer gode 
resipientforhold. Strømundersøkelser jf. akvakulturloven vil dokumentere eksakte strømforhold ved 
eventuell søknad om etablering.  

 
Planstatus per i dag er flere ulike arealformål, VKA, NFFF-1, NFFF-2 og BV1. Forskjeller i bruk av 
arealformål skyldes at en kombinasjon av to ulike kommuner, Åfjord og Roan, som nå er slått sammen 
til Åfjord. 
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Ferdsel og farleder:  

En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et akvakultur-areal hvor fôrflåte og fortøyninger 
inkluderes i arealet. Åfjord kommune har avsatt sitt farledsareal uten A. Kystverket behandler 
enkeltsaker om etablering av akvakultur jf. akvakulturloven. Generelt så tillater kystverket fortøyninger 
når de ligger dypere enn 25m og ikke er til hinder for ferdsel. Kystverket kan inkludere sine farledsareal 
i flerbruksområder, da de uansett gjør sine vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf. 
akvakulturloven.  

 
Etablert akvakultur:  

Det er etablert flere anlegg for akvakultur i det foreslåtte arealet. Nordøst i arealet ligger 
Masterholman og Buholman og i sørvest ligger Gjæsinga. Alle anlegg har samme eier; Salmar AS. De 
videre vurderingene om avstand i forhold til smitte gjøres av Mattilsynet jf. akvakulturloven.  

 

 
Fiskeri: Rekefeltet i nordøst er sperret for trål på grunn av tre oppdrettsanlegg i området. Rekefeltet midt i arealet 
har ikke hatt reker på 10-12 år. 

Det er et stort areal for krabbefiske øst av arealet. Området for krabbefiske sammenfaller i hovedsak 
med naturreservat og tareskog som er grunnere områder.   
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Det er også et krabbefelt i sørvest hvor det er etablert et anlegg. Krabbefiske behøver ikke å være i 
konflikt med akvakultur da fortøyninger kan justeres i forhold til teineutsett som avbøtende tiltak. 

Det er et passivt redskapsfelt helt sør i arealet som sammenfaller med farledsarealet. Fortøyninger fra 
akvakultur ekskluderer fiske i aktive fiskefelt, for eksempel rektråling, men det samme gjelder ikke for 
passive fiskefelt (garn og line). 

 

Friluftsliv og kulturminner: Det er ikke registrert statlig sikra friluftsliv-områder, friluftsaktiviteter eller 
kartlagte friluftsområder eller kulturminner i som er i konflikt med det foreslåtte arealet. 

 

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12 

Det er forekomst av tareskog (brun innramming) nord i arealet og noe skjellsand (grå innramming) i 
foreslått areal. Det er utarbeidet en egen rapport om tareskog i arbeidet med Kystplan Namdalen.  

  

 

 

Det er et naturreservat øst av arealet og det er ikke tillat med oppdrett. Måøyan naturreservat og 
fuglefredningsområde er 4 300 daa, hvorav 1 500 daa landareal.  
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Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når 
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. «Naturbase viser at er registrert arter av 
forvaltningsmessig interesse (havørn, svartbak, teist og skjærpiplerke) i naturreservatet ved arealet. 
Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 19»  som er i 
konflikt med nye tiltak i arealet. Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe beslutninger. 

§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å 
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt 
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer 
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel 
skade på naturmangfoldet.  

§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 
utkvitteres. Gjennomført. Samlet belastning blir omtalt i overordnet KU, kap.4. i KU. 

Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre 
undersøkelser med grabbprøver, kjemiske analyser og strømmålinger på flere dyp og ved bunnen 
(mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført jf. akvakulturloven ved en eventuell søknad om etablering av 
akvakultur i arealet.  

§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større 
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil ikke kunne flyttes på 
land nært omsøkt lokalitet. Det vil i tillegg kreve mye energi med å pumpe opp vann til et anlegg på 
land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger og strøm. Lukket anlegg er lite aktuelt i et område 
uten infrastruktur. 

 

Beredskap og ulykkesrisiko 

 Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred 
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området.  

 

Oppsummering: 

Nytt areal som inkluderer 
A i Gjæsinga , Åfjord 
kommune. 

Positiv konsekvens + Ingen konsekvens 
0-alternativ 

Negativ konsekvens    Stor negativ 
konsekvens –tas 
ikke inn i planen 

Følgende tema er vurdert 

MILJØ     

Verneområder og 
naturområder 

 Rikke egistrert i 
foreslått areal  

  

Naturmangfold: tareskog 
og ålegraseng, korallrev 
og rødlistearter og gytefelt 

 registrert noe tare 
og skjellsand i 
foreslått areal 

  

Vill anadrom laksefisk, 
laks og ørret. Lus og 
rømming 

  mulig  
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Forurensing av vannmiljø 
og sedimenter 

  utslipp må 
godkjennes av 
fylkesmannen jf. 
forurensningsloven 

 

Friluftsliv og rekreasjon, 
barn og unge  

 ikke registrert i 
foreslått areal 

  

Landskap, estetikk og støy, 
bosetting og 
fritidsbebyggelse 

 Ikke relevant fra 
land i arealet 

  

Forsvaret 

 

    

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 ikke registrert i 
foreslått areal 

  

SAMFUNN OG ØKONOMI     

Fiskeri  registrert i arealet, 
må godkjennes av 
fiskeri-
direktoratet jf. 
havressursloven 

Kan bli redusert 
mulighet for aktive 
fiskeredskaper om 
det søkes om 
akvakultur/fortøyning 
i aktive redskapsfelt 

 

Etablert akvakultur  Flere anlegg 
nordøst i arealet 

  

Ferdsel og farleder   

 

må godkjennes av 
kystverket jf. 
havneloven 

  

Reiseliv     

Befolkningsutvikling og 
sysselsetting 

arbeidsplasser    

Næringsutvikling  ringvirkninger    

Kommuneøkonomi havbruksfondet    

Matvareproduksjon og 
matvaresikkerhet 

klimavennlig 
proteinproduksjon 

   

Anna:      

RISIKO OG SÅRBARHET     

Skred, direkte ras i sjø evt. 
mot installasjoner 

 Ikke relevant   

Klimarisiko ved 
havnivåstiging 

 Ikke relevant   

VURDERING AV 
KONSEKVENSER 

Det er ikke konflikter med nasjonale eller vesentlig regionale interesser i de deler av 
areainnspillet som avsettes til flerbruk inkl. A. Fortøyninger under 25m kan gå ut i 
farledsarealet. 

 

Kommunestyret kan bestemme om arealet skal avsettes flerbruk inkl. A. 

KONKLUSJON 
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3.3.10 Flæsafjorden  

 

Det er kommet innspill om å avsette areal i Flæsafjorden i Åfjord kommune til akvakultur.  

Forslagsstiller: Salmar AS.  

Nye teknologiske løsninger og nye driftsformer gjør det mulig med mer eksponert matfiskoppdrett. Å 
tilrettelegge eksponerte areal til akvakultur er i samsvar med Nasjonale forventninger til havbruk 2019-
2023: Fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i oppdrett og havbruksnæringen gjennom 
oppdaterte planer, som også ivaretar miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk utenfor kysten 
inngår i planene. Teknologi og driftsformer har utviklet seg mot etablering i mer eksponerte områder, og 
etablering utenfor kysten kan gi reduserte konflikter med vill androm fisk. 

 
Arealet ligger delvis beskyttet av grunnere områder rundt og mot vind og store bølger / dønninger mot 
vest og mot nord. Det er brukbare dybdeforhold øst og midt i arealet. Det antas å være gode 
strømforhold ut fra eksponering og de dypere områdene indikerer gode resipientforhold. 
Strømundersøkelser jf. akvakulturloven vil dokumentere eksakte strømforhold ved eventuellsøknad 
om etablering.  

 
Planstatus er ulike arealformål, hvor farledarealet er avsatt uten A. Kystverket behandler enkeltsaker 
om etablering av akvakultur jf. akvakulturloven. Generelt så tillater kystverket fortøyninger når de 
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ligger dypere enn 25m og ikke er til hinder for ferdsel. Kystverket kan inkludere sine farledsareal i 
flerbruksområder, da de uansett gjør sine vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf. 
akvakulturloven. 

 

 
Ferdsel og farleder  

En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et akvakultur-areal hvor fôrflåte og fortøyninger 
inkluderes i arealet. Kystverket sitt farledsareal (grønt areal) er i konflikt med det foreslåtte arealet 
langs sørøst. Fortøyninger kan være arealformål AF og ligge dypere enn 25m. Det er hvit sektor i 
arealet. 

 

 
 

Fiskeri:  

Det er flere passive fiskefelt (lys blå) oppdatert i 2019. Feltene (4 mindre i kontakt med arealinnspillet 
står oppført som slettes hos Fiskeridirektoratet, men fiskefeltet i farledsarealet står som A, nasjonalt 
viktig. Fortøyninger fra akvakultur ekskluderer fiske i aktive fiskefelt, for eksempel rektråling, men det 
samme gjelder ikke for passive fiskefelt (garn og line). 
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Etablert akvakultur: Det 6km mellom etablerte anlegg nærområdet. De videre vurderingene om 
avstand i forhold til smitte gjøres av Mattilsynet jf. akvakulturloven.  

Friluftsliv: Det er ikke registrert statlig sikra friluftslivområder, friluftsaktiviteter eller kartlagte 
friluftsområder eller kulturminner som er i konflikt med det foreslåtte arealet. 

 

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12 

Det er forekomst av tareskog (brun innramming) og skjellsand (grå innramming) vest det foreslåtte 
arealet. Det er utarbeidet en egen rapport om tareskog i arbeidet med Kystplan Namdalen.  

 

Det er ikke registreringer i naturbasen, artsdatabanken, viktige biotpoer eller truede arter i området. jf. 
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/naturtyper_marine_hb19, som synes å 
være i konflikt med det foreslåtte arealet til akvakultur. Det er registrert teist, makrellterne, sildemåke, 
lunde svartbak og toppskarv i naturområdet og sild nord i naturområdet nordvest av det foreslåtte 
arealet. I det foreslåtte arealet er det listet marine arter som ar bestemt i mom-b og-c undersøkelser. 
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Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når 
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige 
eller nasjonalt viktige marine naturtyper i eller ved området som vurderes avsatt til flerbruk inkl. A.  
«Naturbase viser at det i området ikke er registrert arter av stor forvaltningsmessig interesse som 
påvirkes av tiltaket. Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 
13 eller 19»  som er i konflikt med tiltaket. Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe 
beslutninger. 

§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å 
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt 
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer 
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel 
skade på naturmangfoldet.  

§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 
utkvitteres. Gjennomført. Samlet belastning blir omtalt i overordnet KU, kap.4. i KU. 

Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre 
undersøkelser med grabbprøver, kjemiske analyser og strømmålinger på flere dyp og ved bunnen 
(mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført jf. akvakulturloven ved en eventuell søknad om etablering av 
akvakultur i arealet.  

§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større 
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil ikke kunne flyttes på 
land nært omsøkt lokalitet. Det vil i tillegg kreve mye energi med å pumpe opp vann til et anlegg på 
land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger og strøm. Lukket anlegg er lite aktuelt i et område 
uten infrastruktur. 

 

Beredskap og ulykkesrisiko 

Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred 
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området. Arealet 
ligger i et område som kystverket definerer med «sannsynlighet for ulykke ved utslipp», noe som 
forøvrig gjelder mesteparten av kystnorge det det ferdes båter 
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Oppsummering: 

Nytt areal som inkluderer 
A ved Flæsafjorden i 
Åfjord kommune. 

Positiv konsekvens + Ingen konsekvens 
0-alternativ 

Negativ konsekvens    Stor negativ 
konsekvens –tas 
ikke inn i planen 

Følgende tema er vurdert 

MILJØ     

Verneområder og 
naturområder 

 Ikke registrert i 
foreslått areal  

  

Naturmangfold: tareskog 
og ålegraseng, korallrev 
og rødlistearter og gytefelt 

 registrert vest for 
foreslått areal 

  

Vill anadrom laksefisk, 
laks og ørret. Lus og 
rømming 

  mulig  

Marine ressurser, 
skjellsand og tare 

 ikke registrert i 
foreslått areal 

  

Forurensing av vannmiljø 
og sedimenter 

  utslipp må 
godkjennes av 
fylkesmannen jf. 
forurensningsloven 

 

Friluftsliv og rekreasjon, 
barn og unge  

 ikke registrert i 
foreslått areal 

  

Landskap, estetikk og støy, 
bosetting og 
fritidsbebyggelse 

 Ikke relevant fra 
land 

  

Forsvaret 

 

    

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 ikke registrert i 
foreslått areal 

  

SAMFUNN OG ØKONOMI     

Fiskeri  Ikke registrert i 
arealet, må 
godkjennes av 
fiskeri-
direktoratet jf. 
havressursloven 

Det er registrert 
passivt fiskefelt A i 
fareldsareal. Evt. 
fortøyninger må 
godkjennes av Fdir. jf. 
akvakulturloven 

 

Etablert akvakultur  må godkjennes av 
mattilsynet jf. 
dyrevernloven 

Kort avstand mellom 
etablerte anlegg 6km 

 

Ferdsel og farleder   

 

må godkjennes av 
kystverket jf. 
havneloven 

  

Reiseliv     
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Befolkningsutvikling og 
sysselsetting 

arbeidsplasser    

Næringsutvikling  ringvirkninger    

Kommuneøkonomi havbruksfondet    

Matvareproduksjon og 
matvaresikkerhet 

klimavennlig 
proteinproduksjon 

   

Anna:      

RISIKO OG SÅRBARHET     

Skred, direkte ras i sjø evt. 
mot installasjoner 

 Ikke relevant   

Klimarisiko ved 
havnivåstiging 

 Ikke relevant   

VURDERING AV 
KONSEKVENSER 

Det er ikke konflikter med nasjonale eller vesentlig regionale interesser.  

Tiltaket strider ikke mot andre nasjonale og vesentlig regionale forhold og deler av arealet 
avsettes til flerbruk inkl. A. Fortøyninger under 25m kan gå ut i farledsarealet. 

Kommunestyret kan bestemme om arealet skal avsettes flerbruk inkl. A. 

KONKLUSJON 

 

3.3.11 Lauøya vest 

 

Innspillet fra Salmar AS ligger mellom farledareal, fiskefelt og naturområde godt utenfor en nasjonal 
Laksefjord 

.   

Området har vært unntatt rettsvirkning (rød innramming) med de arealformål som fremgår av kartet 
nedenfor på grunn av innsigelse fra Fylkesmannen når det gjelder BV-1 areal.  
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Det vedtas ingen endring av planbestemmelsene fra Åfjord kommune sin side 2.april 2020 og FM 
opprettholder innsigelsen. Vedtatte bestemmelser for arealformålene BV-1 og NFFF-1 knyttes til de 
respektive arealene. Les hele saken: https://www.afjord.kommune.no/_f/p1/i1c614e31-2608-46df-
8e57-bcc7d1cf0749/vedtak-i-kommunestyret-020420-areal-unntatt-rettsvirkning.pdf  

 

 

Konklusjon:  

BV-1arealene som er til mekling omfatter areal-innspillet fra Salmar AS, og vi vil avvente resultatene 
fra meklingen. Endelig vedtatt kommuneplan er i henhold til kartet ovenfor. 

 

 

3.4 Innspill mot akvakultur fra organisasjoner/enkeltpersoner 
 

Det er kommet innspill om å avsette areal uten akvakultur til planen.  

 

Ved Salsbruket i Nærøysund kommune: 

Utenfor Salsbruket ønsker interessegruppa «Salsbruket i fokus» å sette en ny grense for flerbruksareal 
uten A i samsvar med rød linje under. Innspillet er delvis imøtekommet, og nye areal innenfor etablerte 
akvakulturanlegg er avsatt til FFFFN 
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Arnøyfjorden i Nærøysund kommune 

Akvakultur i Arnøyfjorden har vært diskutert og omstridt siden 2003. Da ble det sendt innsigelse fra 
Fylkesmannen til Miljøverndepartementet, og innsigelsen ble delvis tatt til følge. Resultatet ble 
megling. Det ble også arrangert møte i regi av Naturvernforbundet i 2018 for å stoppe planer om 
akvakultur. Innsigelsen i Arnøyfjorden omhandlet et nasjonalt viktig fugleområde.  

 
Videre viste Fylkesmannen til at Arnøyfjorden har store kvaliteter, nesten som et skjærgårdskompleks. 
Fjorden er i tidligere plan FFFN-område ut fra viltinteresser, friluftsinteresser og gruntvannsområder. 
Viltområdet har høy verdsetting (4), med registrerte rødlistearter, og er av nasjonal interesse. Området 
er dessuten meget attraktivt for båtutfart.  
 
Arnøyfjorden er et dypområde med et relativt stort basseng.  

 

Vannutkiftinga i Arnøyfjorden foregår flere steder, hvor Tviberg i sørvest sannsynligvis står for den 
største vannutskiftinga. Det foregår også vannutskifting vest av den omsøkte lokaliteten.  
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Midt-Norsk Havbruk: Transport av sjø mellom disse områdene vil gi god vannutskiftning, og det vises 
også på strømmålingene. Lite nullmålinger viser også at det sikres god spredning av organisk 
materiale slik at lokaliteten kan drives med tenkt produksjon i samsvar med miljøforholdene. Omsøkt 
lokalitet i Arnøyfjorden bør være godt egnet til oppdrett, og vannutskiftingen med i overflate, 
spredningsdyp og bunn tilsier god vannutskiftning vest / øst med retning hovedsakelig mot vest i 
dypere områder (ut av fjorden).  

Mom B undersøkelsen viser gode bunnforhold i området, og med gode pH-målinger.  Det var 
forhøyede verdier av total organisk karbon TOC på alle stasjonene og noe forhøyede verdier av kobber, 
Totaltilstanden ligger også på I. Oksygenverdiene gir tilstandsklasse I, svært god, også i bunnvannet. 
Strømforholdene på lokaliteten vil motvirke mulig opphopning av organisk materiale, og til sammen 
burde dette gi gode miljøforhold på lokaliteten for en produksjon på 3120 tonn.  

Fiskeri: Stenging av Arnøyfjorden i Trøndelag for fiske etter reke med trål. 
 

  
 

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig (4.juni 2020) virkning et område på Arnøyfjorden i 
Trøndelag for fiske etter reke med trål. Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område 
på Arnøyfjorden i Trøndelag basert på følgende vurderingsgrunnlag. Fangstjournalen viser at dette 
ikke er et viktig reketrålfelt. 

  

Mom-B undersøkelser ved Ramstadholmen i Arnøyfjorden (2020) viser mye hardbunn under anlegget, 
noe som tyder på lite sedimentering fra anlegget (AquaKompetanse 2020) 
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Ramstadholmen: Undersøkelsen viser i stor grad de samme funnene som ble gjort ved B-undersøkelse 
i 2018. Det er også målt gode strømforhold ved anlegget ved alle dyp. 

  

Mom-B undersøkelser fra Geitryggen i 2020 viser også meget god miljøtilstand ved lokaliteten i 
Arnøyfjorden. Det samme gjelder for strømmålinger ved lokaliteten. Strømmen ved bunnen er noe 
lavere. 

  

Det samme gjelder for strømmålinger ved lokaliteten. Strømmen ved bunnen er noe lavere. 

 

Tegnforklaring til tabellene. 

 

Konklusjon:  

Arealet uten A i Arnøyfjorden tas med videre i Kystplan Namdalen 

Innspill med kart over 7 lokaliteter i Nærøysund kommune hvor det påstås å være korallrev og 
områder med spesielle svamper og hardbunnsvekster. Lokalitetene er oppgitt av erfarne fiskere.  
Det er per i dag steinkoraller som er på rødliste, ikke svamp og lærkoralller. Innspillene tas ikke inn i 
plankartet, da det er Havforskningsinstituttet sin oppgave å definere korallrev. 
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Lysøysundet med mer i Åfjord og Ørland kommune. Det er kommet et innspill om havbruksfri sone jf. 
lilla strek. Arealet omfatter to kommuner, Ørland (gamle Bjugn) og Åfjord kommune. Begge kommuner 
har vedtatt at kystsoneplanen har som formål «Å sikre bærekraftig verdiskapning og gi mulighet for 
fortsatt vekst og utvikling av havbruksnæringa i regionen». Per er det etablert 7 anlegg i «Havbruksfri 
sone» og arealet vil neppe bli omtalt som «Havbruksfri sone» 

  

 

Planstatus i området er store areal med flerbruk inkl. akvakultur og det er kommet innspill om 
enkelttiltak (Stortaren) og arealinnspill. Mørk grønt er areal som allerede inkluderer A, mens lys grønt 
er nye arealinnspill som er konsekvensutredet i kap. 3.2. Enkeltinnspillet Stortaren er 
konsekvensutredet i kap. 3.1. 
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4 Overordnet konsekvensutredning av akvakultur 
 

Formål/Hensikt med planen er jf. planprogrammet «Å sikre bærekraftig verdiskapning og gi mulighet 
for fortsatt vekst og utvikling av havbruksnæringa i regionen». Arealstrategien med vedtak i samtlige 
kommuner er å tilrettelegge areal for videre utvikling av akvakultur i regionen.  

I vår plan er det kun akvakultur som skal konsekvensutredes. Det kreves reguleringsplaner for bygging 
av småbåthavner og ved mudring og dumping. Det er kommet innspill om nye lokaliteter og nye areal 
fra næringslivet. Tiltak er konsekvensutredet som enkelttiltak i kap. 3.1. og arealinnspill som 
arealendringer son inkluderer A i kap. 3.2.  

I overordnet KU er det gjort forsøk på å konsekvensutrede tiltakene i forhold til hele planområdet. Det 
finnes ingen tydelig metodikk for overordnet KU. Vi har valgt å ta utgangspunkt i vannforskriften, da 
den vil legge premisser for kommunenes arealplaner når de regionale planene blir vedtatt. I overordnet 
KU blir det gjennomgått areal til akvakultur, effekter av akvakultur i forhold til lakselus og rømming og 
til slutt en vurdering av konsekvenser av å flytte anlegg på land jf. planprogrammet. 

 

4.1 Konsekvenser for areal 
 

Regjeringens mål er at Norge skal bli best på hav. Norge er i dag en av verdens ledende havnasjoner 
og de havbaserte næringene står til sammen for om lag 70% prosent av våre eksportinntekter.  
https://www.regjeringen.no/no/tema/hav/innsiktsartikler/havnasjonen-norge/id2605291/ 
 
Vår kystlinje er en av verdens lengste, og vi råder over havareal som er mer enn fem ganger større enn 
vårt landareal og er verdens nest største eksportør av fisk og sjømat. Norge er også helt i front når det 
gjelder havforskning og ansvarlig forvaltning av havets ressurser. Havet er og blir en sentral 
bidragsyter til fremtidig velstand og vekst. OECD anslår at de havbaserte næringene kan doble sitt 
bidrag til den globale økonomien i 2030. Samtidig er havet under press som følge av klimaendringer, 
overfiske og forsøpling. Fremtidig vekst i havøkonomien fordrer at vi klarer å høste ressursene på en 
bærekraftig måte og at vi ser havet i et helhetlig perspektiv.  Vi skal satse videre på de havnæringene 
hvor vi allerede er sterke, og samtidig stimulere til forskning, innovasjon og teknologiutvikling for å 
utvikle nye. 

 
Et produksjonsanlegg i sjø krever areal. De siste tiårene er antall lokaliteter nærmest halvert, samtidig 
som produksjonen av laksefisk nærmest har fordoblet seg. Til tross for nedgang i antall lokaliteter så 
er det fysiske arealbeslaget til oppdrettsnæringa likevel stabilt. Hvis man summerer opp arealet av alle 
produksjonsanleggene som brukes for å produsere oppdrettsfisk i hele Norge, vil dette omtrent 
tilsvare arealet av Andøya i Nordland, 418 km². Dette er 0,5 prosent av arealet på norske fjorder, 
havner og bukter. Kystareal er dermed tilgjengelig for næringsutvikling. 

Selv om arealet i det indre farvannet er 89 091 km2, betyr det ikke at alt dette arealet kan brukes. Noen 
områder er for eksempel ikke egnet til å drive fiske eller å oppdrette fisk. Det kan være ulike årsaker til 
dette. Det kan være for grunt, for lite strøm eller for mye strøm. I noen områder er det flere brukere, 
som betyr at tallene for arealbruk ikke kan summeres. Alle brukerne av arealet til sjøs er ikke med i 
oversikten.  
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For å få en forståelse av arealbruken så sammenlignes den nasjonale arealbruken med indre farvann, 
marine verneområder og nasjonale laksefjorder. 

 

  

 
 

 

4.2 Konsekvenser for vannmiljø og organisk belastning 
 

Vannforskriften er et verktøy for samordning og veien til godt vannmiljø. Vannforskriften gir rammer 
for vannforvaltningen, og er hjemlet i forurensningsloven, plan- og bygningsloven og 
vannressursloven. Vannforskriften forvaltes av Miljødirektoratet og Olje- og energidep. i felleskap.  

Vannforskriften er den norske gjennomføringen av EUs rammedirektiv for vann som Norge har valgt å 
slutte seg til gjennom EØS-avtalen.  «Godkjente forvaltningsplaner skal legges til grunn for regionale 
organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i vannregionene, jf. plan- 
og bygningsloven §8-2». 

 

Vannforskriften har fokus på helhetlig og økosystembasert vannforvaltning. For kystvann betyr det at 
forvaltning av vannmengder, vannkvalitet og økologi i vann skal sees under ett, jf. interkommunale 
kystsoneplaner. Man skal se på den samlete påvirkning fra alle sektorer som bruker og påvirker vann 
jf. overordnet konsekvensutredning. Alt vann skal forvaltes med sikte på beskyttelse og bærekraftig 
bruk av vannets økosystemer. Målet er god miljøtilstand i alle vannforekomster.  
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Planforslag som er i strid med godkjent regional vassforvaltingsplan, inkludert de miljømål som 
planen setter, og kravene i vannforskrifta § 12, er grunnlag for å fremme innsigelse/motsegn jf. 
Rundskriv T-2. rev. okt 2019 fra KLM. Kap. 1.6. 

Kommunene har en nøkkelrolle innen vannforvaltning og i arbeidet etter vannforskriften, da den er 
nærmest både vannet og innbyggerne. Vannforskriften et sentralt verktøy for kommunene for å nå 
sine mål om det de ønsker å bruke vannet til. Vannforvaltningen må være lokalt tilpasset og blir 
troverdig bare hvis den har støtte i kommunen og i lokalbefolkningen. Kommunene er myndighet med 
ansvar for å treffe vedtak om gjennomføring av tiltak innen drikkevann og avløp, overvannshåndtering, 
landbruksforvaltning og forurensning.  

 

Videre er kommunens arealplanlegging svært viktig for å nå målet om god tilstand i norsk vann. 
Gjennom arealplanleggingen kan kommunen sette restriksjoner på arealbruken for å ivareta 
naturmiljøet i og langs vassdrag, innsjøer, fjorder og sjøområder. Kommunene vil, gjennom 
arealplanlegging, være viktig for å nå målet om god tilstand i norsk vann i sine vannområder. Alle som 
påvirker vann skal bidra i arbeidet, - dette gjelder landbruk, kommunalt avløp, avløp fra spredt 
bebyggelse, industri, kraftproduksjon, fiskerinæring med mer. Kommunene har en viktig rolle i å 
gjennomføre tiltak innen kommunalt avløp og som forurensningsmyndighet for avløp i spredt 
bebyggelse og som arealplanlegger.  

 

Da er det særdeles viktig at data som benyttes i regional vannforvaltningsplan (vann-nett) er korrekt i 
forhold til miljøtilstand og miljøklassifisering når fylkeskommunen skal ha innsigelsesrett til 
kommunenes arealplaner i forhold til vedtatt regional plan. Det er registrert noen overraskende og lite 
troverdige data fra Osen kommune i vannportalen for Trøndelag. Disse er omtalt i kap. 2.4.  

 

De ti viktigste påvirkningsfaktorer på vannmiljø i Norge er vannkraft, jordbruk, avløpsvann osv. med 
fiskeri og akvakultur på 8.plass. 

 

Fiskeri og akvakultur påvirker kystvannet i Trøndelag i liten grad jf. vannett.  
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Lokale påvirkninger i områder med dårlig vannutskifting forekommer. Påvirkning fra akvakultur i stor 
grad gjelder et settefiskanlegg i Lunnfjorden i Åfjord og i middels grad påvirkning av akvakultur 6 
vannforekomster.  

Lunnefjorden  

 

Syv vannforekomster karakteriseres som påvirket av akvakultur i Trøndelag. En er i stor grad påvirket 
og 6 er moderat påvirket. Her viser vi eksempler på årsaken til at store vannforekomseter 
karakteriseres som påvirket av akvakultur. 

 

Rømnesvika i Ørland kommune er karakterisert som moderat påvirket av akvakultur. Årsaken er et 
stamfiskanlegg i Leikvangbukta. Ved anlegget tas det grabbprøver av sedimentene under anlegget og 
analyseres biologisk mangold av arter i bunnsedimentene.  
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Miljømålene oppnås, og økologisk tilstand er god i vannforekomsten. 

 
I grabbprøveparameterne i bunnsedimenter ble det funnet en indeks med moderat biologisk mangfold, 
mens andre grabbprøve-parameterne ble karakterisert som god og svært god. På bakgrunn av denne 
parameteren i sedimentene under et stamfiskanlegg, så er hele vannforekomsten på over 4 km2, samt 
oppover i hele vannsøyla karakterisert som moderat påvirket av akvakultur. Grabbgjennomsnittet et 
svært godt, men enkeltgrabber i bakevjer kan være dårlig. 

Samme vurdering gjøres i Døløyråsa, som er en betydelig større vannforekomst. I grabbprøve-
parameterne i bunnsedimenter ble det funnet moderat og dårlig biologisk mangfold, mens andre 
grabbprøve-parameterne ble karakterisert som god og svært god. På bakgrunn av disse vurderingene i 
bunnsedimentene under oppdrettsanlegg, så er hele vannforekomsten og oppover i hele vannsøyla 
over 19 km2 karakterisert som moderat påvirket av akvakultur. 

Grabbgjennomsnittet er idet ene tilfellet et svært godt, og enkeltgrabber i bakevjer kan være dårlig. 
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Det er et stort sprang å ekstrapolere vannmassene i et areal på 19 km2 til å være moderat påvirket på 
grunn av noen grabbprøver i sedimenter med lavere biologisk diversitet direkte under oppdrettsanlegg. 
Basert på dette kan vi anta et det er liten påvirkning av akvakultur på vannmassene i Trøndelag. 
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Figuren viser at det er et mål å oppnå gode og svært gode miljømål i vannforekomstene fra 2021-
2033, og samtidig unngå forringelse. 

  
 

92% av Trøndelagskysten oppnår økologisk miljømål og 100% oppnår kjemisk miljømål 

 

  

Dersom man ser for seg at alle andre miljøutfordringer, slik som lus og rømt fisk, blir løst og man 
femdobler dagens produksjon av fisk i Norge, så kan det beregnes hvordan effekten av økte 
utslippene kan bli i forhold til organisk belastning og økning i planteplanktonproduksjonen lang kysten.  

Figuren viser teoretisk økning i planktonproduksjon/primærproduksjon i ulike produksjonsområder ved 
femdobling av fiskebiomassen i forhold til i dag. Økning i produksjon av planteplankton skyldes økt 
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tilgang på næringssalter som er det samme som organisk utslipp (avføring og forspill) fra 
oppdrettsanlegg. 

  

Den beregnede effekten av utslipp av løst nitrogen på produksjonen av planteplankton er basert på 
utslippsmengden i 2018. OSPAR (Oslo and Paris Conventions) har som mål å beskytte det marine 
miljø i det nord-østlige Atlanterhavet. Gjennom denne internasjonale konvensjonen er eutrofiering 
definert som 50 % økning i planteplanktonproduksjonen.  

De fleste områdene vil ha under 10 % økning i planteplanktonproduksjonen, mens noen få ligger over. 
PO 6 ligger over og PO 7 ligger under.  

Basert på dette kan vi anta at det er betydelig rom for økning i organiske utslipp på Trøndelagskysten. 

 

4.3 Konsekvenser av lus i produksjonsområder 2020 
 

Kysten er delt i 13 områder som annethvert får status grønn, gul eller rød jf. trafikklyssystemet – 
avhengig av hvor mange ville laksesmolt (unger) som dør på vei ut fjordene, av lakselus fra 
oppdrettsanleggene. I grønne områder kan oppdrettsproduksjonen økes, mens den må tas ned i røde 
områder. I gule områder blir det ingen endring. Fargene er basert på tellinger av lakselus. 

I februar 2020 bestemte Nærings- og fiskeridepartementet hvilke farger de 13 ulike 
produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får.  
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• Ni produksjonsområder får grønt lys og kan øke produksjonskapasiteten med inntil 6 prosent: 
Svenskegrensen til Jæren (1), Ryfylke (2), Nordmøre og Sør-Trøndelag (6), Nord-Trøndelag med 
Bindal (7), Helgeland til Bodø (8), Vestfjorden og Vesterålen (9), Kvaløya til Loppa (11), Vest-
Finnmark (12), Øst-Finnmark (13). 

• To produksjonsområder får gult lys: Karmøy til Sotra (3) og Andøya til Senja (10). I disse områdene 
skjer det ingen endringer i produksjonskapasiteten. 

• To produksjonsområder får rødt lys og må redusere produksjonskapasiteten med 6 prosent: 
Nordhordland til Stadt (4) og Stadt til Hustadvika (5). 

 

Planområdet er ikke karakterisert som et område som har høy grad av forurensing eller organisk 
belastning fra oppdrettsanlegg. Det samme gjelder lakselus da det er vurdert som grønt område. 
Nasjonale myndigheter åpner for vekst akvakulturnæringa i planområdet. Det er få lokale områder 
som er påvirket av akvakultur. 

 

4.4 Konsekvenser for fiskeri 
 

Fiskeri og akvakultur påvirker det marine økosystemet, på̊ ulike måter. En viktig forskjell er at fiske 
påvirker ville bestander lokalt (hovedsakelig på den bestanden det fiskes på) mens akvakultur kan 
påvirker både lokalt og globalt. Fiske på̊ villfiskbestander påvirker mest lokalt, men i et stort 
økosystem henger ting sammen, så virkningen av uttak av fisk fra havet vil også forplante seg til andre 
deler av økosystemet. Et godt eksempel er at overfiske sannsynligvis førte til at tareskogen forsvant i 
Midt- og Nord Norge. 

Akvakultur påvirker lokalt gjennom utslipp av næringsstoffer (forspill og ekskrementer fra fisken), 
gjennom smittespredning (for eksempel lakselus som kan infisere smolt av villaks som passerer 
anleggene), gjennom utslipp av rester av medisiner (for eksempel kan rester av midler mot lakselus 
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påvirke skalldyr i nærmiljøet), gjennom påvirkning av lokale populasjoner av leppefisk (som fiskes for 
å slippes ut i oppdrettsmærene for å spise lus av laksen), og muligens på andre måter som vi har liten 
eller manglende kunnskaper om. Dette er omtalt i KU i kapitlene 4.2. og 4.3. 

Akvakultur påvirker også globalt, ved at mye av fôret består av marine fiskeoljer, utvunnet av fet fisk 
fra hele verden. Sjømat er en fornybar ressurs og en viktig del av kostholdet, og det er grunn til å tro at 
fiske i kystnære områder også bli viktig i tiden som kommer.  

 

Konklusjon:  

Samlet sett er konsekvensen for fiske i planområdet liten.  

 
 

5 Samlet vurdering av virkninger av nye tiltak 
 

5.1 Vurdering av virkning av de samlete arealbruksendringene 
 

Med dagens kunnskapsgrunnlag kan det være utfordrende å avsette konkrete areal til enbruksareal til 
akvakultur i plankartet. Rene A-områder er avklart i forhold til dagens teknologi. Ny kunnskap om 
fiskehelse og ny teknologi gjorde ofte gamle enbruksareal uegnet for oppdrett.  
Det samme er situasjonen i dag. Næringen gjennomgår en rivende utvikling teknologisk og en rekke 
utviklingsprosjekter er igangsatt.  
 
Hovedhensikten med store flerbruksområder med A er at endelig avklaring må tas i lys av anvendt 
teknologi som vil endre seg stort de nærmeste årene. Det vil være bortkastet å gjennomføre store 
tunge KU-er til millionkostnader uten å vite hvilken teknologi som anvendes.  
Samtidig vil det være en stor feil å utelukke A før en kjenner driftsbetingelsene for framtidig 
oppdrettsvirksomhet. 
 
Kommunene har derfor valgt å bruke store flerbruksområder som åpner for at næringa kan søke om 
etablering for ulike former for akvakultur. Næringa gjør selv undersøkelser for å kunne vurdere 
egnethet av ulike areal til ulike former for oppdrett. 

Områder som tidligere er avsatt for flerbruksområder uten større interessekonflikter av nasjonal, 
regional og lokal karakter avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag inkl. A.  

Flerbruksarealene I Kystsoneplan Namdalen er delt opp i tre kategorier med egne bestemmelser.  

1. Flerbruksareal som inkluderer alle former for akvakultur  
2. Flerbruksareal som kun inkluderer lavtrofisk akvakultur, f.eks i Åfjord.  
3. Flerbruksareal uten akvakultur 

Arealformålene bidrar til at  

• det er mulig for næringa å finne bærekraftige lokaliteter 
• nasjonale målsettinger for vekst i sjømatproduksjonen kan imøtekommes  
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• det unngås dispensasjonssaker ved søknad om etablering 
• gode produksjonsområder kan identifiseres slik at soneforvaltning kan gjennomføres  

 
 

Hvis «A» ikke er med i betegnelsen, kan det ikke opprettes akvakulturanlegg i området. Pbl styrer 
arealbruken, mens Akvakulturloven styrer etablering av akvakulturanlegg. 

 Avsatt A-område i planen en irreversibel avsetning. Dvs. at dersom det kommer søknad innenfor 
avsatt område, kan ikke kommunen alene avslå søknaden.  

Etter at konsesjon er gitt skal tiltakshaver sende melding til planutvalget i kommunen om de konkrete 
utbyggingsplanene der kartfesting av anlegget er inkludert. Når det gjelder etablerte konsesjoner som i 
dag er i drift, er det kun Fiskeridirektoratet som kan inndra eller trekke disse tilbake. Der må det da 
foreligge lovovertredelser og mislighold av konsesjonshaver eller at de ikke er i bruk. 

Lokalisering av akvakulturanlegg skal skje etter en avveiing der interessene for natur, ferdsel, fiske og 
friluftsliv ikke blir vesentlig skadelidende. Avveining skal skje i forbindelse med konsesjonsbehandling 
etter flere lovverk; akvakulturloven, saltvannsfiskeloven, naturmangfoldloven, forurensingsloven, 
mattilsynet med fiskesykdommer, ferdsels og farledsloven.  

Det er lite sannsynlig at det blir mer oppdrett med bruk av flerbruksområder inkl. A, men det blir færre 
dispensasjoner og «riktig» form for havbruk på riktig lokalitet da næringa gjør egne undersøkelser på 
strømforhold og bunnforhold. 

 

5.2 Effekter av planstrategi og arealavsetning 
 

Vurdering av Kystsoneplan Namdalen sine konsekvenser i forhold til naturmangfoldloven (kap II) 

Naturmangfoldloven (nml) omfatter i sitt kapittel II «Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk». 
Lovens §§ 4 og 5 omfatter forvaltningsmål for naturtyper og arter i Norge. Planen legger også til grunn 
at arealbruken skal være bærekraftig med en god balanse mellom vern og bruk.  

Kapittelet omfatter flere prinsipper som skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet, jf. nml § 7. Prinsippene er fastsatt i lovens §§ 8 til 12, og vurderingen av 
prinsippene skal fremgå av beslutningen i saken. Dette innebærer at Kystsoneplan Namdalen skal 
vurdere hvordan planen for 2021- 2025 (?) forholder seg til disse prinsippene. Vi konkluderer med at 
planen er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12, og at naturmangfoldlovens kapittel 
II om bærekraftig bruk ivaretatt.  

Vi vurderer det slik at Kystsoneplan Namdalen ikke er til hinder i forhold til forvaltningsmålene for 
naturtyper og arter i Norge. Ved videreføring av områder for bruk og vern så vil det være mulig å finne 
best mulige lokaliteter for etablering av bærekraftig akvakultur og disse vil etableres lengre fra land. 

Naturverdiene i planområdet omfatter ville laksefisk, sjøfugl, lokalt og regionalt viktige gytefelt for 
kysttorsk, korallrev, kartlagte marine naturtyper med mer. 

Det biologiske mangfoldet er godt i havet og kystvannet langs Trøndelagskysten har meget god 
økologisk status. Se kap. 2.1. og 4.2.  
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Kartet viser områder med koraller og særlig verdifulle områder utenfor Trøndelagskysten. Flere av 
korallrevene i fiskefelt har rester av fiskeredskaper i området.www.miljostatus.no/Tema/Hav-og-kyst/.   

Kystvann er etter vanndirektivet alt sjøvann som ligger innenfor en nautisk mil fra grunnlinjen, og 
inngår i kategorien «overflatevann». Regional vannforvaltningsplan viser til at av 
kystvannsforekomster i regionen er ca 28% av forekomstene satt i risiko for ikke å nå miljømålet i 
planperioden, og for disse skal iverksetting av tiltak vurderes.  

Videre er ca. 72% av kystvannsforekomstene vurdert å ikke være i risiko, noe som bekrefter at vi har et 
gjennomgående veldig bra vannmiljø langs kysten i Trøndelag allerede. 
https://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/trondelag/trondelag---dokumenter/regional-
plan-2016---2021/1_regional-vannforvaltningsplan-for-vannregion-trondelag-2016---2021.pdf  

92% av kystvannet oppnår miljømål, med unntak av havneområder i tilknytning til byer og til industri. 
Fysiske inngrep, avløp/utslipp fra kilder på land, punktutslipp fra industri og avrenning fra 
transport/infrastruktur er pekt på som potensielle påvirkningskilder i forhold til vannkvalitet og 
biologisk mangfold i kystvannområdene i fremtiden. 
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I Kystsoneplan Namdalen kan økning av antall oppdrettslokaliteter medføre potensiell fare for 
påvirkningen av naturmangfoldet. Intensivt oppdrett medfører utslipp av organisk materiale og 
næringssalter, økt smittepress av parasitter og sykdom på ville fiskestammer og fare for genetisk 
«forurensning» gjennom rømt laks.  

Valg av lokaliteter som er godt egnet for formålet og har god avstand til sårbare naturtyper kan være 
med på å redusere risikoen for negativ påvirkning av akvakultur.  

Det er viktig å ha kunnskap om vanntransport når man planlegger nye lokaliteter. Men i enkelte 
områder må denne kunnskapen relateres til og kombineres med driftsplanlegging og 
utsett/utslaktingsstrategier for å begrense sykdom og lusepåslag.  

Det er vanskelig å konkludere noe om smittespredning og påslag av lus i forhold til etablering av nye 
lokaliteter. Enkelte virus vil transporteres over svært store avstander pga lang levetid i sjø. Hvis vi for 
eksempel skulle begrense lokaliteter som teoretisk står i fare for å bli smittet eller spre smitte av for 
eksempel PD – vill det være få lokaliteter igjen. Vi har gjennomfør ROS-analyse av smitte med tanke 
på nye tiltak i kap. 6.1. 

Data fra Miljødirektoratet sitt Lakseregister viser at det i planområdet er liten sammenheng mellom 
avstanden mellom elv og oppdrettsanlegg i forhold til status for villaks og sjørøye i elvene i 
planområdet. Årsakene til dårlige bestander av villaks skyldes i hovedsak vassdragsreguleringer, 
ukjente forhold, Gyrodactylus salaris, fysiske inngrep og tilsig fra jordbruk.  

Bestandene av sjøørret er redusert i hele planområdet, og sårbare bestander av sjøørret følger samme 
mønsteret som for villaksbestandene. Sårbare bestander av sjøørret skyldes i hovedsak 
vassdragsreguleringer, ukjente forhold, Gyrodactylus salaris, fysiske inngrep og tilsig fra jordbruk.  

Når det gjelder forholdet mellom avstand mellom elv og oppdrettsanlegg så synes det å være relevant 
i smittesammneheng. Det er mye usikkerhet mhp biologi, miljøpreferanse og spredning av lakselus. 

SSBs statistikk viser vekst for både vill og oppdrettet laks. Fra 1993 til 2017 er veksten fra 90 tonn (t) til 
overkant av 120 t hos villaks, og havbruk har vokst fra ca. 35 tusen tonn til nærmere 200 tusen tonn. 
SSB viser til at det er utfordringer med datainnsamling fra villaks, men det gir oss likevel et bilde. Det er 
utfordringer i all matproduksjon, og lakselus og rømming fra havbruk har preget media siden 1980. Det 
har gjort sameksistens utfordrende, fordi interaksjon mellom rømt oppdrettslaks og villaks ikke er 
ønskelig. 
 
Statistikken viser kraftig reduksjon av rømming de seneste årene, og pålegg om å rydde opp i 
etterkant (les mer på utfisking.no) viser betydelig reduksjon av rømt laks i elvene i Trøndelag. 

Det er langt bedre kontroll på lakselus i dag. Rensefisk, ikke-medikamentelle tiltak, helsefôr og avl på 
mer luseresistent fisk er noe av forklaringa, og den viktigste oppgaven er lave lusetall. Vi mangler 
fortsatt godt nok datagrunnlag og kunnskap om lus i oppdrett og mulig påvirkning på lokale 
laksepopulasjoner. Næringa har langsiktig fokus på å finne løsninger for å redusere lakselus, og hele 
vekstregime for næringa avhenger av vekstregime med trafikklyssystemet som kom i 2017. 
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5.3 Samlede effekter av planen i forhold til naturmangfoldloven 
 

Kapittel II. Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk § 4.  (forvaltningsmål for naturtyper og 
økosystemer) 

Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det 
artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er også 
at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt det anses rimelig. 

Med nasjonal naturtypekartlegging og lokal naturtypekartlegging har vi god oversikt over de viktigste 
marine naturtypene som ålegraseng, tareskog, bløtbunn, skjellsand og korallrev.   
 
Når det gjelder effekter av taretråling på Trøndelagskysten så viser vi til egen utredning datert 
30.november 2020. 
 

• Vi har per i dag satt av ca. xx% av arealet i planområdet dvs. xx km2 til ulike 
naturformål/hensynsoner som landskapsvernområder, fuglefredningsområder og 
naturreservat  

• Vi har konsekvensutredet hvert enkelt tiltak og arealinnspill som er spilt inn til planen.  
• Vi har hentet ut data fra Naturbasen og kartfestet nasjonale og regionale naturområder som er 

beskrevet som areal og vært i dialog med kommune-planleggere  
• Vi har lagt inn lokale natur- og friluftsområder etter kommunenes ønsker. 
•  

  
§ 5.  (forvaltningsmål for arter) 

Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine 
naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder 
og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av. 

Forvaltningsmålet etter første ledd gjelder ikke for fremmede organismer. Det genetiske mangfold innenfor domestiserte arter skal 
forvaltes slik at det bidrar til å sikre ressursgrunnlaget for fremtiden.  

 

• Vi har tatt hensyn til økologiske funksjonsområder for ålegras og tareskog, skjellsand med 
mer med tilhørende flora og fauna i konsekvensutredninga 
 

• Vi konsekvensutredet for sjøfugl og villaks i innspill kap. 3.2. og overordnet kap. 4.2. 
 

Konklusjon: Vi vurderer at planen ivaretar levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder 

 

§ 6.  (generell aktsomhetsplikt) 

Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i §§ 4 og 5. 
Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for 
tillatelsen fremdeles er til stede.  

 

• Vi har gitt en beskrivelse av vannkvalitet i planområdet basert på vannett.  
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• Vi har benyttet MOM-B undersøkelser (trendovervåkning som har vært benyttet i over 20 år for 

å kartlegge biologiske og kjemiske parametere under oppdrettsanlegg) og MOM-C 
undersøkelser i planlegginga og i konsekvensutredninga (overvåker nærområdene til 
akvakulturanlegg) 
 

• Alle nye etableringer skal i tillegg vurderes i forhold til Akvakulturloven, Forurensningsloven og 
Naturmangfoldloven 

 

Konklusjon: Vi vurderer at Kystsoneplan Namdalen ivaretar generell aktsomhetsplikt 

 

§ 7.  (prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12) ikke relevant 

 

§ 8.  (kunnskapsgrunnlaget) 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget 
skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med 
naturen og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. 

 

• Vi har brukt nyeste vitenskapelige kunnskap om artenes bestandssituasjon, naturtypers 
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger i konsekvensutredninger   

• Vi har brukt friluftskartlegging og samtale med kommuneplanleggere 
• Vi har hatt samarbeid med ledende forskingsmiljø ved NTNU  
• Viser også til litteraturliste 

Konsekvensutredningen er i all hovedsak basert på tilgjengelig/kjent informasjon som er offentlig 
tilgjengelig gjennom tematiske digitale kartdata, vitenskapelige rapporter og utredninger. Gjennom 
innhenting av kunnskap mener vi at vi har et relativt godt kunnskapsgrunnlag som er lagt til grunn for 
de fleste av vurderinger gjort i planleggingen. Siden kunnskapsgrunnlaget stort sett er likt i hele 
planområdet gjøres det en felles vurdering i forhold til nml §8.  

Det er ikke gjennomført særskilte grunnlags-undersøkelser for f.eks. å vurdere egnethet av nye, 
foreslåtte utbyggingsområder. Slike undersøkelser må gjøres av tiltakshaver selv i videre prosesser på 
tiltaks- eller detaljnivå jf. akvakulturloven der det er nødvendig. 

Konklusjon: Kunnskapsgrunnlaget om verdiene i planområdet er vurdert til å være god nok for 
kommuneplan-nivået. Kunnskapen om effekten av ulike arealbruk på naturverdiene er imidlertid 
knyttet mer usikkerhet til. Dette gjelder i særlig grad påvirkningen som akvakultur har på sårbare 
naturtyper og anadrom laksefisk i område. Det vurderes likevel at naturmangfoldlovens krav til 
kunnskapsgrunnlaget jf. § 8 er oppfylt for planområde som helhet. 

§ 9.  (føre-var-prinsippet) 
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Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det 
tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 

I planen som helhet er det ikke lagt ut nye utbyggingsområder i områder som antas å forringe eller 
ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper utover forholdene for anadrom fisk. 
Det er få av de fremtidige områdene som er i stor konflikt med naturmangfold, slik det er vurdert. 
Noen steder er konfliktnivået noe høyere, og der er samfunnshensyn blitt vektlagt.  

Miljøovervåkning og tidsbegrensede konsesjoner er virkemiddel som kan benyttes for å følge opp 
miljøtilstanden i sårbare områder også etter at det er gitt konsesjoner for å drive akvakultur. 

Vi viser til at manglende kunnskap ikke skal hindre forvaltninga til å ta beslutninger der det ikke er 
alvorlig fare for irreversibel effekter på havmiljøet. Etablering av akvakultur er reversible tiltak 
sammenlignet med landbruk.  
 
Vi jobber ut fra å basere planen på etablert kunnskap. Ved søknad om etablering av oppdrett jfr. 
akvakulturloven så skal det bl.a. gjennomføres en kartlegging av arter og man får da kunnskap som 
ingen kartleggingsjobb er i stand til å gjøre for hele planområdet. 
 
Vi viser til at vurderinger av lus og bruk av lusemidler ligger under fagmyndighet som er Mattilsynet, og 
ikke plan- og bygningsloven. Det kan også skje at man gjør valg hvor akvakultur blir prioritet på 
bekostning av natur. 
 

Konklusjon: Vi finner kunnskapsgrunnlaget som tilfredsstillende i forhold til å fatte vedtak 

§ 10.  (økosystemtilnærming og samlet belastning) 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.  

 

• Gjennomført konsekvensutredning av enkelttiltak og arealinnspill og av planens effekt på miljø  
• Kystsoneplan Namdalen omfatter tiltak som legger til rette for å ta i bruk naturressursene i 

fylket. Dette skal skje innenfor en bærekraftig ramme, med god balanse mellom vern og bruk. 

Samlet belastning må vurderes med utgangspunkt i dagens situasjon og den mer-belastning som 
planforslaget innebærer. Syv kystvannforekomster i planområdet er påvirket av akvakultur i dag. 
Bakgrunnen for vurderingen av middels påvirkning av akvakultur er omtalt i kap. 4.2. hvor prøver fra 
bunnsedimenter er ekstrapolert til å påvirke store vannforekomster?? 

Det er dokumentert at lakselus påvirker noen laksevassdrag, kap. 2.2. Gjennom planarbeidet er det 
kun tilgjengelig areal som settes av, den samla belastningen er i stor grad knyttet opp til mengden 
oppdrettsfisk som vil være i området.  

I de fleste kommunene er det ikke bare satt av nye områder for akvakultur, men det er også tatt ut 
områder som tidligere har vært satt av til akvakultur. Tildeling av konsesjon og fastsetting av 
produksjonsvolum avgjøres av andre myndigheter og reguleres av andre lover enn PBL. Det 
forutsettes at man ved tildeling av nye konsesjoner og ved fastsetting av maksimal tillat biomasse 
(MTB) vurderer den samla belastningen på økosystemet.  

For å nå målene om økt lakseproduksjon og økt verdiskapning innen marin sektor er det av 
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samfunnsmessig hensyn vektlagt å sette av areal på egnede steder slik at man kan oppnå en 
bærekraftig produksjon. Samlet belastning på naturmangfoldet er vurdert til å være akseptabelt for 
hele planområdet sett under ett. 

Konklusjon: Vi vurderer det slik at så lenge akvakultur skjer innenfor en bærekraftig ramme, og 
nasjonale bestemmelser så er hensynet til økosystemtilpasning og samlet belastning, på et 
overordnet nivå ivaretatt. 

§ 11.  Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke 
er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 

  

• Kystsoneplan Namdalen viser til at det er krav om undersøkelser (MOM-B evt. C) i forbindelse 
med søknad om etablering av akvakultur. Både biologiske (artsmangfold), kjemiske og fysiske 
(strømforhold) undersøkelser. Disse og oppfølgingsundersøkelser (MOM- evt. C) betales av 
tiltakshaver og må følges opp kontinuerlig.   

• Det er ikke relevant å gjøre vurderinger i henhold nml §11 da eventuelle tiltak som skal gjøres 
for å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet forvaltes i henhold til annet lovverk for 
område. 

 

§ 12.  Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk 
og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og 
økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.  

Plan og bygningsloven gir i liten grad hjemmel for å sette vilkår om miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder. For 
vurdering av arealbruk er prinsippet mest relevant når det gjelder lokalisering. Områder som ikke er egnet til foreslått 
arealbruk av hensyn til naturmangfoldet er i hovedsak avvist i planforslaget. 

• Kystsoneplan Namdalen viser til nasjonale forskrifter for drift og til kontrollmyndighet som er 
Mattilsynet. Det er etablert strenge regimer for drift og oppfølging av akvakultur. Hvis 
bedriftene følger regler og systemer som er vedtatt nasjonalt så regnes det som 
miljøforsvarlig teknikk og driftsmetoder.  

• Vi har også utredet alternativ plassering av akvakultur, som for eksempel landbasert 
produksjon i kap. 2.7. 

 

Kystsoneplan Namdalen vurderer akvakultur som meget viktig for befolkninga i flere kommuner mhp 
kommuneøkonomi, bosetting og samfunnsutvikling  

Det er ikke fritt fram for oppdrett selv om man planlegger for oppdrett. Selv om akvakultur inngår i 
flerbruksområdet betyr ikke det at tillatelse til etablering av anlegg er gitt jf. akvakulturloven. Hvis «A» 
ikke er med i betegnelsen, kan det ikke søkes om akvakulturanlegg i området. Plan- og 
bygningsloven styrer arealbruken, mens Akvakulturloven styrer etablering av akvakulturanlegg. 
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5.4 Samlete effekter på samfunnsforhold og klima 
 

Vi skal tilrettelegge for å kunne ta imot ny vekst i oppdrettsnæringa innen bærekraftige rammer og i 
god sameksistens med andre brukere. Planen skal reflektere hensynet til bruk og vern og gi premisser 
og forutsigbarhet for utvikling av de marine næringene lang Trøndelagskysten ved å 

• sikre viktige høste- og ressursområder for fiskerinæringen 
• sikre arealer til viktige naturtyper og viktige områder for friluftsliv 
• avsette arealer for bærekraftig vekst og næringsutvikling innenfor akvakultur  
• primært legge nye områder for akvakultur til områder med minst mulig konflikt med fiske, 

ferdsel, natur- og friluftsliv 

Sjømatnæringen, og spesielt havbruk, kan bidra til å erstatte bortfallet av petroleumsinntekter på sikt, 
viser en ny rapport om «Klimaomstilling i norsk næringsliv» bestilt av Eksportkreditt Norge og 
miljøstiftelsen Zero (nov2019) https://zero.no/wp-content/uploads/2019/11/Klimaomstilling-i-norsk-
n%C3%A6ringsliv.pdf  Rapporten løfter fram havbruksnæringen: «Høy verdiskaping og relativt sett lave 
utslipp». Jordbruk og skogbruk, maritim sjøtransport, prosessindustri og olje og gass er i rapporten 
kategorisert som de fire mest utslippstunge næringene i Norge, og står for nærmere 80 prosent av 
klimagassutslippene i næringslivet, ekskludert utslipp knyttet til offentlig virksomhet og 
husholdninger. 
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Fiskeri- og havbruk står for 28 prosent av den norske verdiskapningen og 58 prosent av norsk eksport 
til utlandet. De sysselsetter bare ti prosent av arbeidsstokken, men har høyest verdiskapning per 
sysselsatt på 3,5 millioner kroner.  

 

 

Veksten i norsk næringsliv forventes å komme i havbruk og sjømatnæringen er en næring det bør 
satses på, basert på en analyse av utslippsintensitet, produktivitet og internasjonaliseringsgrad i 
næringen.  

Norge har inntatt et høykvalitets- og høyprissegment i markedet – en posisjon som er mindre truet av 
vekst i produksjon på land», heter det i rapporten. Veksten er således avhengig av den økonomiske 
utviklingen og forbrukernes ønske om å både spise sunnere og mer miljøvennlig. 

 

Den viser også til at den globale etterspørselen etter sjømat vil øke, men at det ikke er mulig å øke 
fisket. Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk, FAO, er over 30 prosent av verdens 
fiskeriressurser allerede for hardt beskattet, mens 60 prosent er på grensen til overfiske. Kun åtte 
prosent av verdens fiskeriressurser kan beskattes mer enn i dag.  

«Videre er det et betydelig potensial for å utnytte en større andel av sjømatressursene gjennom marin 
ingrediensindustri. Dette er en relativt sett liten industri i dag, men økt tilgang på restråstoff og fokus 
på ressursutnyttelse gjør at man forventer en økt vekst internasjonalt». Norske oppdrettsselskaper har 
en ledende posisjon i verden, og at videre vekst, også om det skjer ved landproduksjon, vil kunne 
innebære en økning i leveranser fra den norske utstyrs-, fôr- og fiskehelseindustrien, og økning i 
muligheter for global ekspansjon av produksjonen. 

 

Helhetlig vurdering i forhold til naturmangfoldloven Naturmangfoldloven §§ 8–12 omtales i § 7 som 
prinsipper for offentlig beslutningstaking.  

De gjelder enten en beslutning fattes med hjemmel i naturmangfoldloven eller andre lover. Plan- og 
bygningsloven og andre lover legger dermed sammen med naturmangfoldloven kapittel II rammer for 
aktiviteter og tiltak som påvirker naturmangfoldet.  
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Ved vurderingen av om et tiltak skal tillates eller ikke, skal prinsippene (§§ 8-12) legges til grunn som 
retningslinjer ved skjønnsutøvingen, jf. § 7. Det skal gjøres en vurdering av den samlede belastningen 
som naturmangfoldet blir, eller vil bli, utsatt for. 

I forhold til den totale belastningen på naturmangfoldet som en konsekvens av økt oppdrettsaktivitet 
vurdert til å være liten til middels negativt for planområdet sett under ett. Det er vurdert at anadrom 
villfisk er den naturverdien som vil bli sterkest påvirket, men også marine verdier kan bli påvirket men i 
mindre omfang og med mindre konsekvens. Veid opp mot de positive samfunnsmessige 
konsekvensene i form av flere arbeidsplasser og økte ringvirkninger er belastningen på 
naturmangfoldet akseptabel. Med økt oppdrettsvolum er det viktig at oppdretterne i større grad 
samhandler når det gjelder å kontrollere og behandle for lakselus og gjør forebyggende tiltak mot 
rømming. Se også vurdering etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 i kap. 3 og kap. 4. 

 

Samfunnsforhold:  

Viktige drivkrefter som ligger til sentraliseringen vi har opplevd de senere årene, er knyttet til 
globalisering, internasjonal konkurranse, teknologiutvikling og framveksten av kunnskapsøkonomien. 
Kunnskapsøkonomien innebærer at tilgang på kompetanse blir en viktig lokaliseringsfaktor for 
næringslivet. Tilgangen på kompetanse er best i byene. Befolkningsutviklinga viser at små 
distriktskommuner har større utfordringer når det gjelder arbeidsmarked, næringsliv, kompetanse, 
lokal attraktivitet og kommuneøkonomi. Arbeidsplasser i havbruk er kompetansearbeidsplasser. 

Vi har inkludert akvakultur i hovedformålet «Bruk og vern av sjø og vassdrag». Kommunenes erfaringer 
er at det ikke er hensiktsmessig å avsette enbruksområder for akvakultur i kommuneplanen. De 
ønsker å legge mest mulig til rette for akvakultur ved å gi fleksibilitet i hvor anlegg kan plasseres.  

På dette plannivået foreligger ikke nok kunnskap til å identifisere de områdene som egner seg best til 
akvakultur. Det blir da opp til konsesjonsmyndigheten å avgjøre lokalisering av akvakultur i 
flerbruksareal. Erfaring fra Fiskeridirektoratet i Nordland viser til at det blir ikke mer akvakultur av 
flerbruksareal (nasjonalt styrte tildelinger), men at det blir etablering på mer bærekraftige areal.  

Matproduksjon er viktig både nasjonalt og internasjonalt. Laks inneholder viktig næring som omega-3 
og er i tillegg en klimavennlig produksjon i forhold til annen proteinproduksjon mhp karbonspor. Det er 
en nasjonal føring at akvakultur skal sikres tilstrekkelig areal til bærekraftig drift. Arealbehovene for 
akvakultur kan endre seg etter regjeringens vedtak om produksjonsområder og lakselus som 
miljøindikator. 

 

Friluftsliv, reiseliv, landskap og naturmiljø 

Det er lite utviklet metodikk for å vurdere virkningen av arealbruk i sjø. Det meste av aktuell ny 
arealbruk grunnet akvakultur ligger lavt i landskapet og vil ikke være synlige fra store avstander. 
Hensynet til friluftsliv, landskap og kulturmiljø er tillagt vekt i konsekvensutredningene. 
Utbyggingsområder rammer ikke kjente kulturminner eller kulturmiljø. Samlet sett er den negative 
konsekvensen for landskapet i planområdet liten. 
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Villfisk og fiskeri:  

Planområdet har betydelige fiskeri-interesser som gjennom konsekvensutredningen er veid opp mot 
andre samfunnsinteresser, i første rekke lokalitetsbehovet til oppdrettsnæringen. Oppdrett kan føre til 
tap av fiskeplasser og til påvirkning på fiskebestander. Det er særlig rekefeltene og gyte- og 
oppvekstområdene for fisk som er hensyntatt ved vurderingen av ny arealbruk. Samlet sett er 
konsekvensen for fiske i planområdet liten. 

Flere kommersielt viktige bestander av marin fisk gyter langs kysten og inne i fjordene. Det har vært 
uttrykt bekymring for om lakseoppdrettsanlegg påvirker den naturlige gytevandringen til for eksempel 
torsk eller sild, eller at gytefelt blir påvirket ved at oppdrettsanlegg blir plassert i nærheten. Det har så 
langt vært vanskelig å bekrefte at lokale gyteområder i nærhet av oppdrettsanlegg skys av villfisk. Det 
antas derimot at direkte overlapp mellom oppdrettsareal og gyteareal vil være negativt. 

Rekefiskere har meldt om nedgang i rekefisket på grunn av utslipp av lusemidler fra 
akvakulturnæringa. I flere tilfeller viser fangstatistikken det motsatte. 

 

5.5 Oppsummering i tabell 
 

 
 Konsekvens Kommentar  

(forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter) 

 

  

NATUR OG MILJØFORHOLD  

 

  

Vill anadrom fisk  Utbygging akvakultur kan sette vill anadrom fisk under press 

Det er viktig å merke seg at akvakultur regnes som et reversibelt tiltak 

Vannkvalitet og forurensing  Akvakultur kan føre til økt belastning på vannforekomster, spesielt i sedimenter 

Verdiskapning fører til økt transportbehov og kan gi økt klimagassutslipp 

Ålegraseng  Ålegrasenger er areal som er lite relevante for akvakultur 

Tareskog  Ikke dokumentert effekt av akvakultur 

Sjøfugl  Ikke dokumentert effekt av akvakultur 

Landskap  Kan oppfattes som ødeleggende for landskapsopplevelsen «visuell forurensning» 
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Friluftsliv og reiseliv  Utbygging av akvakultur vil kunne redusere friluftslivverdier   

Villfisk og reker  Tiltrekker seg villfisk. Flourbenzoner kan påvirke skalldyr(reker) 

Kulturminner/kulturmiljø  Utbygging av akvakultur kan sette kulturmiljø på land under press 

SAMFUNNSFORHOLD   

Matproduksjon og 
matvaretrygghet 

 Akvakultur gir stor matproduksjon og dermed matvaretrygghet 

Befolkningsutvikling  Å ta i bruk naturgitte fortrinn i verdiskapning vil kunne gi arbeidsplasser. 

Kommuneøkonomi  Kommuneøkonomien er avhengig av antall innbyggere og til dels av 
havbruksfondet 

Næringsutvikling  Næringsutvikling bidrar positivt til bosetting og kommuneøkonomi 

Sysselsetting  Flere arbeidsplasser i kommunene fører til økt bosetting osv. 

Fiskeri  Kan etableres akvakultur ved/ i fiskeområder 

Akvakultur  Nye etableringer kan før til større smittepress på etablert akvakultur 

Ferdsel og farleder  Bruker sjøareal 

Fritidsbebyggelse  Kan oppfattes som» visuell forurensing» 

ROS   

Risiko ved havstigning  Påvirker ikke etableringer på sjø 

Kima  Akvakultur er klimavennlig matproduksjon 

Vind og bølgehøyde  Tas høyde for ved NS 9415 ved beregning av fortøyninger 

Ekstremnedbør  Planområdet er i sjø og påvirkes ikke av nedbør. Mindre lus ved ferskvann i 
overflata. 

Ras  Tiltak i rasutsatte områder kan ha utilsiktede negative konsekvenser 

I hht.. forskrift om konsekvensutredninger skal utredningen skille mellom utredninger av enkeltområder og utredning av planen som helhet.  

Konsekvensutredningen skal derfor omtale de samlede konsekvensene av nye tiltak, sett i forhold til kjent kunnskap.  

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Å fortsatt bruke Trøndelagskysten sine naturgitte fortrinn i matproduksjon og verdiskapning vil være positivt for 
befolkningsutviklingen og kommuneøkonomien i området, og gi verdiskapning og arbeidsplasser. 

Strategien med å tilrettelegg for videre vekst i kystnæringene kan ha negative konsekvenser for miljøforholdene. Strategien kan 
gi konsekvenser for de verdier som finnes i landskapet og naturen, og da spesielt naturmangfold i bunnsedimenter. Akvakultur 
betraktes som et reversibelt tiltak og som klimavennlig matproduksjon. Å bruke naturgitte fortrinn til matproduksjon vil kreve 
energi og øke transport.  

Konkusjon:  

Å videreutvikle sjømatnæringa på Trøndelagskysten som potensial for verdiskapning vil være positivt for samfunnsforhold i 
regionen og nasjonalt. Strategien kan ha negative konsekvenser for biologisk mangfold. Nye nasjonale handlingsregler og 
forsvarlig drift med kontroller kan demme opp for mange av de negative konsekvensene.  

På tross av nasjonale regelverk og avbøtende tiltak så vurderes det at tiltakene ikke vil kunne avbøte alle negative miljømessige 
konsekvenser. Derfor konkluderes det med at denne strategien kan ha negative konsekvenser. 

All matproduksjon setter spor, men ikke all matproduksjon er reversible tiltak. Jf. landbruk. 
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Avbøtende tiltak: Matproduksjon vil alltid sette spor etter seg. Akvakultur er en næring som produserer mat 
effektivt med lave klimautslipp sammenlignet med fiske og landbruk. Det er i dag problemer med lakselus i 
forhold til villaks i noen elver og derfor ble handlingsregelen innført i 2016. Trafikklyssystemet følges opp hvert år, 
akkurat som miljøundersøkelsene under oppdrettsanlegg. Nye nasjonale handlingsregler og forsvarlig drift med 
kontroller kan demme opp for mange av de negative konsekvensene.  På tross av nasjonale regelverk og 
avbøtende tiltak så vurderes det at det ikke alltid vil kunne avbøte alle negative miljømessige konsekvenser. 

Konklusjon: Å videreutvikle sjømatnæringa som potensial for verdiskapning vil samlet sett ha positive 
konsekvenser for matproduksjon, næringsutvikling, bosetting, befolkningsutvikling og nasjonale 
samfunnsforhold. Samtidig kan matproduksjon medføre negative konsekvenser i forhold til naturmangfoldet, og 
natur- og kulturlandskap avhengig av hvor etableringene foregår. Derfor konkluderes det med at planen kan ha 
negative konsekvenser for naturmiljø avhengig av hvor etableringer foregår. All matproduksjon etter spor, men 
ikke all matproduksjon er reversible tiltak.  

 

6 Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) 
 

Plan og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko og sårbarhetsanalyser ved all 
planlegging jf. § 4.3. Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhets- analyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse.  

Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.  

Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. 
Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder 
forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. Rundskriv T-5/97 «Arealplanlegging og 
utbygging i fareområder» stiller krav om at det ikke skal bygges ut i usikre områder. 

Det stilles krav til utarbeidelse av en grov risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som er tilpasset plan-
nivået. Det er planmyndighetens oppgave å sikre at arealplanlegging og byggesaksbehandling sikre at 
tiltak ikke plasseres eller utformes slik at de utgjør unødig fare for mennesker, miljø og materielle 
verdier. KU-forskriften er utformet slik at det er naturlig å integrere ROS-analysen i 
konsekvensutredningen. 

Når konsekvensene av klimaendringene for risiko- og sårbarhet vurderes, skal høye alternativer fra 
nasjonale klimaframskrivninger legges til grunn. Planmyndigheten må selv vurdere behovet for å 
supplere nasjonal og regional informasjon med kunnskap om lokale forhold, herunder tidligere 
uønskede naturhendelser.  

Aktuelle utredningstema med datagrunnlag som grunnlag for en ROS- analyse i forbindelse med 
kommuneplan i sjø kan være klimaendringer, stormer, havnivåstigning, endringer i strømhastighet og 
bølgehøyde, undersjøiske skred og oversjøiske skred som kan gi flodbølger, matvaresikkerhet og 
smittespredning. 

ROS-analyse skal identifisere og beskrive faktorer som kan bli påvirket og vurdere vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn. For planlegging i sjø er det relevant å vurdere ny arealbruk opp mot 
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både historisk kjent fare som ras og vurdere fremtidig fare som følge av klimaendringer. For 
planlegging i sjø er det særlig relevant å vurdere ny arealbruk i forhold til forventede klimaendringer, 
slik som havnivåstigning, ras- og skredfare og mer nedbør og vind. Økt belastning på oppdrettsanlegg 
som følger av ekstremvær kan øke faren for rømming. Når det gjelder forhold som knyttes til 
dimensjonering av anlegg ivaretas dette av andre myndigheter. Det forutsettes derfor at anleggene 
dimensjoneres i forhold til vær-, bølge- og strømbelastning gjennom NS 9415. 

Usikre grunnforhold må vurderes ved planlegges anlegg i strandsonen som krever forankring i sjøbunn 
eller på land. Installasjoner på sjøen kan utgjøre en fare for skipstrafikken og omvendt. Dette er 
kystverket sitt ansvarsområde. Kraftlinjer og sjøkabler må også vurderes ved etablering av nye tiltak. 
Vi skal ikke kartfeste kabler av sikkerhetshensyn. 

Analysen en kvalitativ og avgrenset temaet samfunnssikkerhet (havstigning, flom ras, skred) slik dette 
er beskrevet av DSB. Nødvendige utredninger skal tilpasses plannivået, og detaljeringen må være 
relevant i forhold til de beslutninger som skal tas.  

Dersom grovanalysen avdekker behov for mer detaljerte undersøkelser for å fastsette risikonivået, kan 
det i planbestemmelsene settes krav om at dette blir gjennomført i forbindelse med utbyggingstiltak.  

 

6.1 Fiskehelse og smitte fra NTNU 
 

Planveileder i sjø 2020 viser «Aktuelle utredningstema som grunnlag for en ROS- analyse» i forbindelse med 
kommuneplan. Smittespredning på s. 41er mattilsynet sitt ansvar. Vi har gjennomført en vurdering av 
anleggsstruktur i forhold til nye innspill og etablerte anlegg basert på Mods Midtnorge (SINTEF sin strømmodell for 
Nord-Trøndelag) 
Sykdomsfremkallende organismer (bakterier virus og parasitter) spres med vann og smitter mellom lokaliteter når 
produksjonen skjer i åpne merder med liten kontroll på miljøet. Med kunnskap om vanntransport og levetid til 
patogenene utenfor verten (laksefisken) kan man forutse hvordan sykdommer og lakselus vill spres med vannet 
(lakselus spres også med vill laksefisk). 
  
PD-viruset har lang levetid utenfor verten (minst 7-10 grader avhengig av temperatur) og kan dermed spres over 
store avstander – mye større enn avstanden vi ser mellom mange lokaliteter i dag (minimum 2km). ILA-viruset har 
kortere levetid utenfor verten og er dermed lettere å kontrollere og bekjempe. Lakselus kan leve 150 døgngrader 
(15 døgn ved 10 grader) uten vert. 
  
Hvis alle lokaliteter skulle være i bruk samtidig ville avstanden være for kort mellom dem for å hindre spredning av 
PD og Lakselus. Inndeling i produksjonsområder, brakklegging og usett av samme generasjon i avgrensede 
områder blir gjort for å prøve å få kontroll med smitte. Brakkleggingen bidrar til ved å øke avstanden mellom 
utsettsonene som er i bruk.  
Innspill om vanntransport på nye lokaliteter 
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Kartet viser strømbildet i planområdet (https://midtnorge.sinmod.com/) 

 

 

Leka - Horta nord 

Lokaliteten ligger langt fra land, men strømbildet er uklart da det er ingen modelleringer tilgjengelig for lokaliteten. 
Oversiktskartet antyder at strømmen kommer fra nordøst Det tyder på at strømretningen påvirkes av vannet som 
kommer ut fra fjordsystemet innenfor/nordøst for Leka. Lokaliteten ser ut til å være lite påvirket av andre 
lokaliteter i nærheten. 
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NÆRØYSUND – Korsnesstrømmen 2 

Etablert akvakultur: Det er mer enn 5 km til de nærmeste etablerte anlegg. Den nærmeste lokaliteten Kipholmen 
drives av søker, mens Ternskjæret drives av Salmonord AS. Lokalitetene ligger sørøst for omsøkt lokalitet. 

         

Lokaliteten ligger ytterst ved munningen til Innfolda. Strømretningen er fra sør store deler av året, men på vinteren 
kan strømmen snu og komme nordfra og ut av Innfolda. Dette medfører vannslektskap med anleggene i Innfolda og 
indre Folda i kortere perioder om vinteren. Den gule rundingen i kartet til venstre over årsgjennomsnittet for strøm 
markerer Kipholmen. 

 

NÆRØYSUND – Ertnbrakan 

Etablert akvakultur: Det er 2,8 km til nærmeste lokalitet mot sørøst; Nordgjæslingan, som drives av AS Aqua, 
Emilsen Fisk AS og Sinkaberg Hansen AS. Den nye lokaliteten er passert mellom egne lokaliteter (Lyngøy 4,7 km i 
nordøst og Kyrøyene 4 km i sørvest). 

Strømmen er svak og varierer noe avhengig av årstid og beveger seg hovedsakelig mot nordøst og avbøyes noe 
mot Vikna. Dette sammen med påvirkning av vind fra ulike retninger indikerer vannslektskap med de fleste 
lokalitetene i området. Lokaliteten vil ha vannslektskap med områdene lengere sør, men vil i liten grad bidra til 
spredning nordover. 
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Nærøysund: Fjordholman og Hestøya  

            

Fjordholman (blå) ligger 13.6 km sør for Kvaløya og 12,4 km nord for Helligholmen. Hestøya(rød) ligger 9,4 km sør 
for Kvaløya og ved siden av torskelokaliteten Småholman 

 

 

 

Hestøya og Fjordholman ligger i et sund med nordgående strøm store deler av året. Slik sett kan Hestøya motta litt 
vann fra Helligholmen sør for lokaliteten men primært føre til vannslektskap med Kvaløya og nærliggende 
lokaliteter. Hestøya og Fjordholman vil ligge svært nær hverandre uten at det nødvendigvis gir vannslektskap. Den 
gule rundingen i kartet til venstre viser Kvaløya og årsgjennomsnittet for strømmen i området. 
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NÆRØYSUND: Svinøyfjorden  

    

 

Det er 7 km til nærmeste anlegg, Lyngøy, i sør. Strømmen er nordlig, men i perioder avbøyet. Svinøyfjorden vil være 
i vannslektskap med lokaliteter lengre sør. Strømkartet til høyre viser årsgjennomsnittet for strøm i området. Den 
gule rundingen i kartet til venstre er Geitholmen. 

 

NÆRØYSUND: Gjerdinga nord 

Etablert akvakultur: Det er 2,8 km til nærmeste anlegg, Humulen, i sørvest.  Det er søker som driver denne 
lokaliteten. Det har vært etableringer av akvakultur av laks i Lamholmsundet 1 km vest tidligere. Den gule 
rundingen i kartet til venstre viser Lamholmen  

Vanntransporten gå mot nord-øst forbi lokaliteten og kommer i liten grad via andre lokaliteter. Strømmen fra 
Humulen går i samme retning, men ikke så østlig og trenger derfor ikke å påvirke lokaliteten via vannkontakt. 
Strømmen bremses opp og avbøyer mot skjærene lengre nord 
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NAMSOS: Steinan 

Etablert akvakultur: Det er 7,9 km nordover til Geitryggen hvor det er lakseoppdrett og 7,4 km til en torskelokalitet 
mot øst.  

Den foreslåtte lokaliteten ligger forholdsvis eksponert med unntak av mot sørvest. Vanntransporten går mot 
nordøst og lokaliteten vil ha lite vanslektskap sørfra.  Den kan ha noe påvirkning på lokaliteter lengre nord. Den 
gule rundingen i strømkartet til venstre viser Geitholmen 

   

 

FLATANGER: Fauskan 

Etablert akvakultur: Det er 5,1 km til lokalitet Eldviktaren i sør, som drives av søker. Det er 6,8 km til Geitryggen 
mot nord i øst, som drives av andre eiere, og som sannsynligvis ikke ligger samme vannførende lag.  

           

Strømforholdene (årsmidlet) i området er vist i kartet til venstre der den gule rundingen er Geitryggen. Strømmen 
går mot nordligøst og vil i liten grad medføre vannslektskap til lokalitetene sør og nord for Fauskan. Kartet til 
venstre viser vanntransporten ved Eldviktaren (gul runding). 
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ÅFJORD: Stortaren  

Lokaliteten ligger i Linesfjorden og er eksponert mot vind og bølger fra sørvest.   

Etablert akvakultur: Det er 1,5 km til lokaliteten Ratvika i sør som mest sannsynlig ligger i samme vannførende 
nordgående lag. Ratvika drives av annen aktør: Refsnes Laks AS og Salmar farming AS. Det er 1,9 km til nærmeste 
anlegg (Jektholmen, som også drives av Refsnes Laks AS og Salmar farming AS) på andre siden av Linesfjorden. 
Omsøkt lokalitet vil i liten grad være i vannslektskap med Jektholmen og Ratvika. Lokaliteten vil i liten motta vann 
fra lokalitetene enda lengre sør (Løgrunnen og Krabbholmen), der vann ser ut til å presses mer mot nordvest.  

 

  

 

6.2 Klimatiske forhold 
 

Havnivåstigning/landheving og springflo: Det har vært forventet at havnivået langs norskekysten vil 
stige, men det er mange faktorer som påvirker fremtidig havnivåstigning, og det er usikkert hvor stor 
havnivåstigningen vil bli. Kartverket.no sitt nye kart datert 19.11.18. viser økt havnivå og stormflo. 
https://www.kartverket.no/Om-Kartverket/Nyheter/nytt-kart-synliggjer-auka-havniva-og-stormflo/   

Dette digitale verktøyet gjør det enklere for kommuner og næringsliv å planlegge for klimaendringer, 
og være forberedt på konsekvensene av havnivåstigning og ekstrem vannstand. 

For kommunene langs Trøndelagskysten forventes det en stigning i havnivå med ca 70cm i 2100 jf. 
det nasjonalt høyeste alternativet. Vi har tatt utgangspunkt i Rørvik med gode data og forventer at det 
ikke er større avvik innenfor planområdet.  
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Når det gjelder vurderingen av sårbarhet for dette temaet, er det viktig å vurdere usikkerhetsfaktoren i 
tallene fra Havnivåstigningsrapporten. Ser vi bare på fremtidige havnivåstigning, vurderes 
planområdet ikke som sårbart. Planområdet fremstår også som lite sårbart overfor fremtidig 
stormflonivå, men dersom vi tar med bølgehøyde så viser analyser at denne kan være økende. 

  

Vind, bølgehøyde og ekstremnedbør: Oppdrettsanlegg kan være eksponert for vind og store bølger. 
Rømming av oppdrettsfisk er uønsket. Rømmingen kan blant annet være et resultat av at det ikke har 
vært fysiske krav til utstyr brukt i oppdrett. Det er en tendens til at oppdrettsanlegg flyttes til mer 
eksponerte områder, noe som innebærer anlegg i mer værharde områder, ofte med sterk strøm 
utenskjærs.  

Dette skal analyseres i hvert enkelt tilfelle i NS 9415 som er utformet av Norsk 
Allmennstandardisering.  

Arbeidet er utført av Standardiseringskomiteen for Rømmingssikre merder, med deltakelse fra fiskeri- 
og miljømyndigheter, forsknings-, utviklings- og overvåkingsinstitusjoner, konsulentfirmaer, 
fiskeoppdrettere og utstyrsleverandører. Standarden er ment å skulle være en måte å bidra til at 
kravene i forskriften innfris. 
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Klimavennlig matproduksjon: 

Økt produksjon av sjømat gjennom flere og større oppdrettsanlegg kan gi lokal økning av CO2 utslipp. 
Sjømat har likevel et betydelig bedre CO2-fortavtrykk enn kjøttproduksjon. Norsk sjømat eksporteres til 
hele verden og om økt produksjon av sjømat fører til reduksjon i kjøttforbruk, kan det være positivt for 
klima på en global skala. Samtidig transporteres laks over store områder. FNs bærekraftmål nr. 14 
handler om liv under vann, og skal bevare og bruke hav- og marine ressurser på en bærekraftig 
måte. Marine næringer er viktige for å dekke økende etterspørsel etter mat, energi og medisin i 
framtiden. Slik byr havet både på muligheter for nye arbeidsplasser og til økonomisk vekst.   

 

Klima og lakselus:  
Studier viser at antall lus på sjøørret øker drastisk med smittpresse fra oppdrett når temperaturen er 
høy, men langt mindre når temperaturen er lav. Økt temperatur i seg selv er derimot ikke årsaken til de 
store mengdene lus vi tidvis ser på Vestlandet. Men i kombinasjon med høyt smittepress fra 
oppdrettsanleggene kan det føre til episoder med lakselus langt over det som defineres som 
bærekraftig for sjøørret bestander. 
 https://forskning.no/fisk-fiskehelse-fiskesykdommer/har-oppdrett-eller-klima-skylden-for-lakselus-pa-
orret/1270684  
 
En del virksomhet i sjø innebærer fare for akutt forurensing, enten ved uønskede utslipp fra båter som 
ligger i havn, men også ved skipskollisjoner eller grunnstøting. Slike situasjoner kan føre til utslipp av 
bunkersolje eller andre skadelige stoffer for miljøet. Konsekvensen av slik akutt forurensning vil være 
størst i områder med sårbar natur eller oppdrettsanlegg.  
Konkrete vurderinger knyttet til beredskapen her, hører hjemme i senere planfaser. Økt forbruk av 
fossile energikilder og økte utslipp av CO2 fører både til klimaendringer og forsuring av havet.  
Det er likevel vanskelig å vurdere hvordan innvirkning økt aktivitet lokalt på kysten vil virke inn globalt.  
 
 

6.3 Skred mot installasjoner 
 

Rasområder: Planområdet har noen skredutsatte områder, der skred kan gå ut i sjø. Økt nedbør kan 
øke faren for skred i fremtiden. Skred som går ut i sjø ved eller i nærheten av oppdrettsanlegg kan 
forårsake fare for både installasjoner og de som jobber der. Alle områder som med potensiell 
skredfare må derfor utredes før de kan tas i bruk.  

Områder med fare, risiko eller sårbarhet kan avmerkes i planen som hensynssone og det kan knyttes 
bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og 
tap. Dette gjelder særlig akvakulturområder som enkelt kan trekkes ut av risikosone. 

Det forutsettes detaljerte ROS-analyser på tiltaksnivå i forbindelse med konsesjonsbehandling eller 
byggesøknad for å vareta sikkerhet knyttet til konkret etablering.  

Planområdet, som er sjøareal, vurderes som ikke sårbart overfor ekstremnedbør. Planområdet 
fremstår samlet sett med lav sårbarhet. Det må tas hensyn til fremtidig bølgehøyde ved vurdering av 
nye tiltak. Flom i fjorder reduserer saliniteten og er positivt mhp bekjempelse av lakselus og 
fiskesykdommer.  
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KYSTSONEPLAN FOR NAMDALEN OG FOSEN 
Bestemmelser og retningslinjer 

 

Plan id:  

 
 

 

Bestemmelsene er datert:   01.05.2021 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 

Dato for 1. gangs behandling:  

Dato for 2. gangs behandling:   

Dato for vedtak:    

 

 
 

Retningslinjer (BØR) er av veiledende karakter og kan ikke brukes som hjemmelsgrunnlag for vedtak etter 
denne planen. De gir en utdypende forklaring og bedre forståelse til praktisering av bestemmelsene for 
ønsket utvikling i saker som berører planområdet.  

Bestemmelsene og retningslinjene er knyttet til plankart datert 10.februar 2021. For hvert arealformål og 
underformål er det spesifisert bestemmelser og retningslinjer. Feltkoder i plankartet er V, VKA, VFI osv. 

 

Kystsoneplan for Namdalen og Fosen bruker følgende arealformål med tilhørende bestemmelser og 
retningslinjer: 

1. Generelle bestemmelser og retningslinjer i særlovgivninga med betydning for planen 
2. Arealformål Kystsoneplan Namdalen og Fosen 
3. Kombinerte formål i sjø og vassdrag (6800) VKA 
4. Hensynssoner 

1. Generelle bestemmelser og retningslinjer i særlovgivninga med betydning 
for planen 

Kommunal kystsoneplanlegging er definert og regulert av plan- og bygningsloven. Samtidig skal det 
tas hensyn til sektorlovverket i kystsoneplanlegging. Ved inngrep i sjø eller vassdrag skal det bl.a. 
dokumenteres hvordan tiltaket påvirker kulturminner, naturmangfold og allmenhetens mulighet for 
ferdsel på sjøen. Det kan ikke fastsettes bestemmelser i planen som er i konflikt med særlovgivninga. 

 

 

 

 

Bestemmelser (SKAL) er knyttet til plankartet, klargjør vilkårene for bruk og vern av arealene og er 
juridisk bindende jfr. PBL §§ 11-9 til 11-11. 

711



2 
 

1.1 Kulturminner 

 

Det kan kreves at det undersøkes om det kan være skipsfunn eller andre marine kulturminne i 
tiltaksområdet. Etter Kulturminnelovens §§ 9 og 10 har tiltakshaver undersøkingsplikt, samt plikt til å 
dekke utgiftene til undersøkelsene.  

Dersom det i forbindelse med tiltak blir funnet automatiske fredete kulturminner som ikke er kjent, skal 
arbeidet stanses i den grad det berører kulturminnet eller dens sikringssone. Funn av mulige, automatisk 
fredete kulturminner skal varsles til aktuell kulturminnemyndighet; Trøndelag fylkeskommunen eller 
Sametinget. Alle tiltak som vil eller kan berøre slike kulturminner skal legges fram for 
kulturminnemyndigheten for godkjenning.  

 

 

1.2 Naturmangfold 

 
 

1.3 Nasjonal Laksefjord 

 

Åfjorden i Åfjord kommune og Namsfjorden i Namsos kommune er nasjonale laksefjorder. 
Konsekvensutredning for villaks er gjennomført i vedlegg A. 

Formålet med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder er å gi et utvalg av de viktigste laksebestandene i 
Norge særlig beskyttelse mot skadelige inngrep og aktiviteter i vassdragene og mot oppdrettsvirksomhet, 
forurensning og munningsinngrep i de nærliggende fjord og kystområdene.  

Tilleggs-lokaliteter for etablerte matfiskkonsesjoner for laksefisk kan tillates innenfor en nasjonal laksefjord 
dersom dette er nødvendig for å få til generasjonsatskillelse og brakklegging. 

Tiltak nærmere enn 100 meter fra automatisk fredet kulturminne eller tiltak som ligger innenfor 
områder vurdert som verneverdig kulturmiljø i Kulturminneplan, må avklares med 
kulturminnemyndighetene og tiltak nærmere enn 100m fra utvalgte kulturlandskaps-områder må 
avklares med Statsforvalteren.  

Før det blir gjennomført inngrep på sjøbunnen, skal saken eller tiltaket legges fram for 
Vitenskapsmuseet, NTNU, etter forskrift til lov av 9. juni 1978 nr. 50 om Kulturminner, § 14. Datasett 
for kulturminner (Askeladden) skal sjekkes ut i områder hvor tiltak (jfr pbl. kap. 20) skal gjennomføres. 

 

Ved tiltak (jfr. PBL kap. 20) skal NML §8-12 utkvitteres. Konsekvensutredning for naturmangfold er 
gjennomført i vedlegg A.  

For kartlagte områder som har vesentlig regional og/eller nasjonal stor verdi for biologisk mangfold 
samt områder som er vernet etter Naturvernloven, skal det i vannsøyle eller bunn ikke gjøres inngrep 
eller bruk som kan forringe, skade eller ødelegge forekomsten av prioriterte naturtype. 

 

I nasjonale laksefjorder er det forbud mot nyetablering av oppdrettsanlegg, slakting og videreforedling 
av anadrome fiskeslag (laks, sjøørret og sjørøye) av hensyn til de ville laksestammene. I de nasjonale 
laksefjordene skal det ikke etableres ytterligere matfiskoppdrett for laksefisk, og eksisterende 
virksomhet er underlagt strengere krav til rømmingssikring, kontroll av lakselus og annen sykdom.  
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1.4   Fiskeri 

 

1.5  Ferdsel og farled  

 

 

All aktivitet og tiltak innenfor farleder og statlige fiskerihavner skal avklares med kystverket. Kommunene 
kan fastsette fartsforskrifter i hoved- og bileder, og enhver lokal forskrift skal vurderes og godkjennes av 
Kystverket før den kan tre i kraft. 

 

 
1.6   Mudring og flytting av masser  

Opptak av masser bør heller ikke skje når det står fiskemerder i nærheten, oppstår konflikter med fiske 
eller når det pågår låssetting av fisk. Avklaringene skal dokumenteres ved søknad om rammetillatelse jfr. 
PBL § 11-9 nr. 8. Statsforvalteren behandler søknad om mudring og dumping jfr. forurensningsloven.  
 

1.7  Kvikkleireskred 

 
Det er viktig at man ved alle typer terreng- inngrep og utbygging på marine avsetninger under marin 
grense og i sjø, viser aktsomhet i forhold til mulig fare for kvikkleire- skred. Dette gjelder blant annet ved 
utfylling av masser i sjø, ved mudring, ved molobygging osv. Eventuelle risikoreduserende tiltak må 
beskrives og virkningen av disse må dokumenteres. 
 
 
 
 

I viktige aktive fiskefelt, viktige gyteområder og i passive fiskefelt (jf. Fiskeridirektoratets verdisetting) 
skal det i vannsøyle eller bunn ikke gjøres inngrep eller bruk som kan forringe, skade eller ødelegge 
områdenes kartlagte funksjon.  

 

Det skal ikke gis tillatelse til tiltak (havne- og farvannsloven §27), inngrep eller bruk som kan være til 
hinder og påvirke sikkerheten for sjøveis ferdsel langs kartlagt hovedled, biled eller lokalled.   

 

Ved utbygginger som omfatter mudring og flytting av masser skal grunnforholdene vurderes og 
tilstrekkelig stabilitet dokumenteres. Eventuelt må forebyggende tiltak gjennomføres. Opptak av 
masser fra sjøbunnen bør utføres slik at det ikke oppstår fare for utglidning av strandmassene, eller 
skade på annen infrastruktur. Er det påvist eller mistenkes forurenset grunn skal dette også 
undersøkes.  

Ved utredning av fare for kvikkleireskred i områder under marin grense med marine avsetninger, må 
det, ved utarbeidelse av reguleringsplan eller ved enkeltsaksbehandling gjennomføres en geoteknisk 
vurdering av kvikkleireskredfaren. Hvis det blir funnet kvikkleire i området skal utbyggingens effekt på 
hele områdestabiliteten utredes av fagkyndig. Det skal også vurderes om planområdet kan bli berørt 
av skred som utløses utenfor planområdet.  
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1.8  Råstoffutvinning til næring 

 

 

Omfanget av evt. uttak skal rapporteres til kommunen. Tidspunkt for skjellsandopptak skal skje etter 
avtale med fiskerlag. 

Råstoffutvinning omfatter større uttak av mineralske løsmasser (leire, silt, sand, grus, stein, blokk), 
fastfjellforekomster for produksjon av byggeråstoff og lignende formål, industrimineraler og malmer.  

Fylkeskommunen er konsesjonsmyndighet for uttak av skjellsand. Direktoratet for mineralforvaltning er 
konsesjonsmyndighet for øvrige uttak. Mer info: https://www.dirmin.no/tema/oppstart-av-uttak  Slike 
planer krever også driftsplan og konsesjon etter mineralloven. 

 

1.9  Akvakultur/oppdrett 

Etablering av akvakultur omfatter alle typer akvakultur/oppdrett: anadrom fisk, marin fisk, 
makroalgedyrking, dyrking av blåskjell, havbeite med mer. Lista er ikke uttømmende. 

 

 

2 Arealformål Feltkoder i plankartet er V, VKA, VFI osv. 
 

Følgende arealformål benyttes i Kystsoneplan for Namdalen og Fosen: 

 

2.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) inkl. A (V, V1, V2 og V3) 

 

V, V1 V2 og V3 er tidligere FFFNA-områder i eldre planer eller generell sone Bruk og vern av sjø og 
vassdrag (6001) i nyere planer.  V-formål gir et signal om at det er mulig å få tillatelse til etablering av 
oppdrett.  

Søknad om konsesjon for opptak av skjellsand til næring skal sendes til uttalelse til lokale fiskerlag, 
kulturminnemyndighet på marine kulturminner og Statsforvalteren i Trøndelag for uttalelse. Konsesjon 
for råstoffutvinning til næring krever en reguleringsplan for området. Det er Trøndelag Fylkeskommune 
som gir konsesjon for opptak av skjellsand og kommunen er høringsinstans.  
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Retningslinjer: I "Bruk og vern områder" vil oppdrettsanlegg kunne etableres dersom det ikke dukker opp 
nye momenter under offentlig utlegging/kunngjøring som en følge av særlovgivningen. Ved søknad om 
etablering av akvakulturanlegg i de generelle sjøområder kreves full saksgang med utredning og avveining 
i forhold til andre interesser jf. akvakulturloven § 6 og § 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V: Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) 

I Bruk og vern av sjø og vassdrag inkl. akvakultur (6001) kan det søkes om etablering av akvakultur 
uten at dette krever dispensasjon fra arealformålet. Kommunene skal vurdere og avklare mulige 
arealbrukskonflikter i den enkelte akvakultursak med bakgrunn i oppdatert kunnskapsgrunnlag, slik at 
natur-, ferdsels-, fiske- og friluftsinteressene ikke blir vesentlig skadelidende. Eventuell endret 
arealbruk på land skal også vurderes.   

V1: 

Det tillates etablert andre former for akvakultur enn med anadrom fisk, under forutsetning av tillatelse 
etter akvakulturloven, og at andre interesser og hensyn ikke tilsier at ønsket om akvakultur må vike, for 
eksempel fiske. 

V2: 

Her kan det etableres lavtrofisk akvakultur med lav organisk belastning som er synlig i overflata (for 
eksempel lavtrofisk akvakultur som blåskjell og taredyrking, bunnkultur og havbeite), under 
forutsetning av tillatelse etter akvakulturloven, og at andre interesser og hensyn ikke tilsier at ønsket 
om akvakultur må vike, for eksempel fiske. 

V3:  

Her kan det etableres bunnkultur og havbeite som ikke er synlig i overflata, under forutsetning av 
tillatelse etter akvakulturloven, og at andre interesser og hensyn ikke tilsier at ønsket om akvakultur 
må vike. 

Graving, mudring, utfylling, bygging av småbåthavn og andre tiltak som kan endre et områdes 
frilufts-verdi eller verneverdi kan bare tillates med hjemmel i godkjent reguleringsplan.  
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2.2  Ferdsel (6001) (VFE) Ankringsområder (6110) (VAO)  

 

 

2.3  Farled (6200) (VF) Havneområde i sjø (6220) (VHS) og Småbåthavn (6230) (VS) 

 

 

2.4  Fiske (6300) VFI 

 
 
 
2.5  Akvakultur (6400) VA 

 
Retningslinjer: For å ta områdene i bruk til akvakultur, kreves tillatelse etter akvakulturloven.  
Andre aktiviteter kan skje fritt i området så lenge de ikke kommer i konflikt med planformålet. 
Forurensningsloven krever at anlegg som ikke er i drift fjernes. 
Fortøyninger må ikke hindre fri ferdsel for mindre fartøy mellom anlegget og land. Fortøyninger festet i land 
skal festes under laveste lavvann. Det er 20 m ferdselsforbud og 100 m fiskeforbud rundt 
oppdrettsanlegg.  
 
 
 
 
 

I farledsareal er det tillatt med fortøyninger, fra akvakultur og andre, så framt de ikke er til hinder 
for farledene og merkesystemet i farvannet. Søknadspliktige tiltak vil behandles i hvert enkelt 
tilfelle i forhold til hvit sektor og til dybde av Kystverket Jf. Havne-og farvannsloven § 14. 
 
I havneområde i sjø (6220) kan kommunene lage egne bestemmelser for kommunale havner jf.. 
Havne- og farvannsloven § 3 bokstav f). 
 
I framtidige småbåthavner (6230) over 20 båter kreves reguleringsplan.  

l gytefelt, viktige fiskefelt, kaste- og låssettingsplasser og i felt for bruk av aktive fiskeredskaper skal 
det i vannsøyle eller bunn ikke tillates tiltak som kan skade eller ødelegge områdenes kartlagte 
funksjon. 

I farledselslinjer er det tillatt med fortøyninger, fra akvakultur og andre, så framt de ikke er til hinder 
for farledene og merkesystemet i farvannet. Søknadspliktige tiltak vil behandles i hvert enkelt tilfelle i 
forhold til hvit sektor og til dybde av Kystverket jf. Havne-og farvannsloven § 14. 
 
I ankringsområder (6110) er det ikke tillatt å legge sjøkabler eller fortøyninger eller andre faste 
installasjoner 
 

Området omfatter alle typer av oppdrettsanlegg (fiskeoppdrett, skjellfarmer og algedyrking m.m.)  
Anlegget, med forflåte og evt. boliger på sjø skal ligge innenfor områder hvor det tillates akvakultur 
plan- og bygningsloven § 11-7 nr. 6 
 
Fortøyninger må ikke hindre fri ferdsel for mindre fartøy mellom anlegget og land. Fortøyninger festet i 
land skal festes under laveste lavvann. 
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2.6 Naturområder (6600)  

 

2.7  Friluftsområder (6700) 

 

 
Retningslinjer: Friluftskartlegging skal vurderes ved konsekvensutredning av nye tiltak. 
 
 

3 Kombinerte formål i sjø og vassdrag (6800) (VKA) 
 
 

3.1 Kombinerte formål for fiske, ferdsel, natur og friluftsliv (FFFN) 

 
Retningslinjer: Fiske kan kombineres med ferdsel, natur og friluftsliv. Hensynet til fiskerinæringen 
vektlegges i konflikttilfeller. 
 
 

3.2  Kombinerte formål for fiske, farled, ferdsel og friluftsliv (FFFF)   

 
Retningslinjer: Dette er områder hvor kommunene prioriterer fiske, farled, ferdsel og friluftsliv, og 
ikke ønsker tiltak som kan være i konflikt med FFFF.  

Det kan legges til rette for ferdsel og etablering av flytebrygger, kai med mer. Farled og fiske kan 
kombineres med ferdsel og friluftsliv. Hensynet til farled og fiskerinæringen tillegges vekt i 
konflikttilfeller. 
 

 

3.3 Kombinerte formål for naturformål og akvakultur (NA)  

 

I naturområder skal det i vannoverflate, vannsøyle eller bunn ikke gjøres inngrep som er i konflikt 
med verneformålet eller med naturtyper av nasjonal og vesentlig regional interesse.  
 
Det kan gjøres unntak for vedlikehold av etablert infrastruktur. 

 

I områder satt av til friluftsliv tillates ingen tiltak og inngrep som kan forringe områdets eksisterende 
tilstand og verdi.   

Innenfor disse områdene tillates etablering av akvakultur i tråd med verneforskriften. 
 

Innenfor disse områdene tillates ikke etablering av akvakultur. Andre tiltak i FFFN-område skal 
underlegges streng vurdering før tillatelse til tiltak eventuelt kan gis. 

Etablering av oppdrettsanlegg er ikke tillatt. 
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3.4 Kombinerte formål akvakultur og ferdsel (VKA) 

 

 

Hensynssoner med retningslinjer jf. plan- og bygningsloven § 11-7 nr. 6  
 
Hensynssonene viser hvilke hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av arealet uavhengig av 
hvilken arealbruk det planlegges for. Det er opp til den enkelte kommune å ta stilling til hvor langt en 
ønsker å gå i detaljering av både arealformål og hensynssoner med tilhørende retningslinjer og 
bestemmelser: https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-
plandelen-i-/kapittel-11-kommuneplan/-11-8-hensynssoner/id556790/  

 

Sone Fargekode 
Eksist.         framtidig 

Område  

Hensynssone høy-
spenningsanlegg   

 H370 Høyspent  

Hensynssone støy 
 

 H210 rød støysone 
H220 gul støysone  

Hensynssone militær 
virksomhet - skytefelt  

 H380 Skytefelt 

Sone med særlige hensyn 
landskap, natur, 
kulturmiljø 

 
 Kulturmiljø, landskap, lokale naturområder  

Båndlegging jf. nml 
(720)   

H720_2 Naturområder  
H720_2 Framtidig marine verneområder (røde 
ruter) 

Detaljering (910) 
Gjeldende 
reguleringsplan 

 
 (910) Reguleringsplaner som omfatter sjø med 

planID 

 

Fortøyninger skal ligge innenfor kombinertformålet og ligge dypere enn 25 m av hensyn til farled, jf.  
§ 11-11 nr. 3. 
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Hensynssone friluftsliv (H_530): Innenfor hensynssone friluftsliv skal de viktige og svært viktige 
områdene for friluftsliv søkes bevart for dette formålet. Ved nye tiltak innenfor hensynssonene, kan 
kommunen kreve at friluftslivet og påvirkningen på dette dokumenteres og at det redegjøres for 
hvordan disse verdiene i området vil bli ivaretatt. Tiltak som virker skjemmende og kommer i konflikt 
med hensynets målsetning, tillates ikke. 

Hensynssone naturmiljø (H_560): Innenfor hensynssone naturmiljø skal det verdifulle naturmiljøet 
bevares. Ved nye tiltak innenfor hensynssonene, kan kommunen kreve at naturmiljøet dokumenteres 
og at det redegjøres for hvordan disse verdiene i området vil bli ivaretatt. Tiltak som virker 
skjemmende og kommer i konflikt med hensynets målsetning, tillates ikke. 

Hensynssone kulturmiljø (H_570): Innenfor hensynssone kulturmiljø skal det verdifulle kulturmiljøet 
bevares. Ved nye tiltak innenfor hensynssonene, kan kommunen kreve at kulturmiljøet dokumenteres 
og at det redegjøres for hvordan disse verdiene i området vil bli ivaretatt. Tiltak som virker 
skjemmende og kommer i konflikt med hensynets målsetning, tillates ikke. 

Hensynssone høyspenningsanlegg (H_370): Det tillates ikke nye tiltak innenfor hensynsone før det er 
foretatt utredning av magnetfelt i sonen og vurdert avbøtende tiltak.   
 
Hensynssone støy (H210-220): Veileder T-1442/2016 legges til grunn i nye planer og tiltak. 
 
Hensynssonen militær virksomhet (H_380): Det er ikke tillatt faste installasjoner eller anlegg, som for 
eksempel akvakultur, innenfor hensynsonen. Denne type tiltak må søkes om til Forsvarsbygg som 
samordner avklaring med Forsvaret.  
 
Hensynssone detaljering (H910): Reguleringsplaner med bestemmelser brukes for å følge opp 
kommuneplanens arealdel, eller etter krav fastsatt i områderegulering eller kommunedelplaner og går 
derfor foran kommuneplanens arealdel 
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1. Bakgrunn 

 
Flere deltakerkommuner uttrykte, i forbindelse med oppstart av «Kystsoneplan for Namdalen og Fosen», behov for 
å regulere taretråling i egen kommune. Trøndelag fylkeskommune anbefalte at interesserte kommuner burde rette 
sitt fokus mot revideringen av tareforskriften. Vedtatt planprogram for «Kystsoneplan for Namdalen og Fosen» 
inkluderte følgelig ikke oppgaver knyttet til å utrede behovet og eventuelt definere hvilke områder som bør unntas 
taretråling. 

Kommuner i planområdet har tidligere laget bestemmelser for taretråling, og fått innsigelser fra Fiskeridirektoratet 
om at det er havressursloven som gjelder for taretråling. Innsigelsen ble avskjært av Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag. Kommuner i planområdet har fått innsigelsen behandlet i Kommunal og moderniseringsdepartementet 
(KMD). Det har (inntil april 2020) vært uklart hvilken praktisk betydning dette har for kommunene. 

I brev fra KMD til NFD datert 24.april 2020 (vedlegg 1) vises det til at havressursloven og plan- og bygningsloven er 
sidestilt. KMD mener at kommunene kan lage egne bestemmelser for taretråling i sine sjøareal. I den forbindelse 
ble prosjektet bedt om å lage en tareskogsutredning i forbindelse med kystsoneplanlegging og eventuelle 
muligheter for å avsette areal unntatt taretråling jf. plan- og bygningsloven. Styringsgruppa for «Kystsoneplan for 
Namdalen» vedtok 28.06.20 å innlemme oppgaver knyttet til å begrense taretråling i planområdet etter de nye 
retningslinjene fra KMD.  

Det ble laget et utkast til utredning av taretråling datert 20.desember 2020 som ble sendt ut til kommunene og bedt 
om tilbakemelding. Det ble også gjennomført flere presentasjoner av tareskogsutredninga for styringsgruppa og til 
planleggere i kommunene. Arbeidsgruppa bestående av planleggere i flere kommuner la fram en egen utredning 
etter møte med fugleforsker Svein Håkon Lorentsen, NINA. Der presiserte de at det er indikasjoner på at taretråling 
kan ha potensielle effekter på sjøfugl, og at det er behov for mere forskning på sjøfugl. Flere kommuner ville derfor 
avsette store areal med forbud mot taretråling. 

I møte med Fiskeridirektoratet i 23. mars 2021 ble det avklart at tareforskriften er Kongelig res. og dermed hevet 
over departementene og at Fiskeridirektoratet er gitt myndighet til områderegulering i felt. Ifølge Fiskeridirektoratet 
vil ikke en nasjonal forskrift fungere hvis noen areal blir unntatt taretråling, da forskriften baserer seg på at alle 
areal brukes på skift. Forskriften vil bli umulig å følge opp utover areal unntatt i verneforskriftene og 
referanseområdene. En nasjonal forskrift forutsetter at alle feltene er i drift og reguleres på nasjonalt nivå. 
Tareforskriften er per i dag basert på områderegulering og gjenvekst, mens den i framtida kan bli basert på kvoter 
jf. fiske.  

Fiskeridirektoratet viser til at vi må forholde oss til den forskning som er tilgjengelig per dato. Nyere forskning fra 
Sklinna og Vikna har høy relevans, og det vil alltid være behov for mer forskning og kunnskap. Fiskeridirektoratet 
viser til at dagen høstevolum gir ingen irreversibel skade. I avklaring mellom miljø og fiskeri ble det lagt til grunn at 
miljømyndigheten har ansvar for vern og fugl, og det er ikke tidligere lagt til grunn at kommunene kan unnta areal 
for taretråling. 

Kommunene kan ikke gi forbud mot taretråling før 30.september 2024, dvs. så lenge tareforskriften gjelder. Om 
kommunene kan gi forbud etter 30.september 2024 er uavklart jf. Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet har fått 
instruks fra NFD om å gi innsigelser på alle planer som inkluderer bestemmelser som vil medføre begrensninger på 
tarehøsting.  

Tareskogsutredningen i forbindelse med Kystsoneplan for Namdalen og Fosen skulle blant annet gi svar på: 

Hva skal være kriteriene for å avsette areal uten taretråling? Arbeidsgruppa har foreslått kriterier for å avsette 
areal unntatt taretråling. Viser til arbeidsgruppa sin rapport for nærmere informasjon hvor det viktigste kriteriet 
omhandler føre var prinsippet i forhold til manglende forskning på sjøfugl.  
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Utforme bestemmelser for de gjeldende områdene. Både utkast til denne rapporten (20.12.21.) og arbeidsgruppa 
har kommet med forslag til bestemmelser. Bestemmelsene fra arbeidsgruppa varierer fra kommune til kommune 
og det vises til arbeidsgruppa sin utredning om bestemmelser. 

Skal arealet som forbyr taretråling også være uten akvakultur? Det ble ikke gitt konkrete svar på dette, så vi antar 
at det skal være tillatt med akvakultur i/ved tareskogsareal. Spesielt med tanke på at Kystsoneplan Namdalen har 
som formål å tilrettelegge for havbruk. Tema akvakultur er derfor flyttet til vedlegg 3.  

Avsette de aktuelle områdene i samarbeid i den enkelte kommune. Prosjektet kan ikke avsette areal som skal 
være unntatt taretråling da vi ikke kan levere en plan som vi vet det vil komme innsigelser til.   

Prosjektet har: 

- gjennomført samtaler med hver enkelt kommune for å kartlegge holdning og behov med formål om å 
avdekke aktualiteten og interessen. Leka kommune har vedtak i kommunestyret på at tare skal kartlegges, 
og at det skal lages bestemmelser mot taretråling i framtidige konsesjoner  

- gjennomført møter med forvaltning og forskning for å fremskaffe eksisterende kartlegging av tare i 
planområdet, få innsikt i kriteriene for gjeldende klassifisering og bedre innsikt i nye studier knyttet til 
effekten av taretråling  

- oppdatert med forskning på tare fra 2020 på bl.a. gjenvekst, uttak av tare, sjøfugl, gyting og fisk 

- gjennomgått konsekvensutredning av taretråling i Roan kommune (2019) i lys av ny forskning (2020) da 
denne ble lagt til grunn for å forby taretråling i nasjonalt viktige (A-områder) tareområder i Roan kommune 

Det ble også nevnt fra arbeidsgruppas side i styringsgruppemøte 26.mars at hvis det kom innsigelse fra 
Fiskeridirektoratet på kystsoneplanen når det gjaldt bestemmelser om taretråling, så kunne innsigelsene avskjæres 
av statsforvalteren i Trøndelag.  

I en anmodning om at innsigelse til kommuneplanens arealdel i Roan kommune blir realitetsbehandlet så ba NFD 
KMD om å realitetsbehandle Fiskeridirektoratets innsigelse til tidligere Roan (nå Åfjord) kommune i brev datert 3. 
oktober 2019, Svaret fra KMD kom 24. april 2020, og deres vurdering var at avskjæringen av Fiskeridirektoratets 
innsigelse var grei (vedlegg 1). Avskjæringen av Fiskeridir. sin innsigelse ble behandlet av KMD og statsforvalteren 
i Trøndelag fikk medhold. 

I nytt brev fra NFD til KMD : Anmodning om klargjøring av Fylkesmannens adgang til å avskjære statlige innsigelser 
(vedlegg 4), datert 18. desember 2020, bes det i samråd med OED om at KMD klargjør rammene for 
fylkesmennenes adgang til å avskjære innsigelser fra andre statlige etater.  

Det redegjøres også om NFD’s forståelse av reglene i pbl. om innsigelse, og det vises til KMD’s delegeringsbrev. 
Disse to er viktige og kan leses i vedlegg 4.  

Brevet avslutter med en anmodning om klargjøring, og det sies at:  

«Vi anmoder om at KMD klargjør overfor fylkesmennene at rammene for samordningen må overholdes.  

Departementene legger til grunn at det er innsigelsesmyndigheten som avgjør om det er nasjonale eller vesentlige 
regionale interesser som blir berørt.  

Dersom KMD finner det hensiktsmessig, stiller vi gjerne i et møte for å utdype våre synspunkter. I et slikt møte bør 
både KMD, OED og NFD delta.» 

Der står saken i dag, og det er ikke kjent at det er kommet noen nærmere klargjøring i saken. 
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Med blant annet bakgrunn i dette står det i Føringsbrev for marin arealforvaltning for 2021 fra NFD til 
Fiskeridirektoratet at: «Fiskeridirektoratet skal, med bakgrunn i avklaring fra NFD (oktober 2020), fortsatt vurdere å 
fremme innsigelse i saker der taretråling blir foreslått begrenset med hjemmel i plan- og bygningsloven». 

Vi kontaktet Statsforvalteren 16.04.21. og ba om tilbakemelding på at NFD mener det er innsigelsesmyndigheten 
og ikke Statsforvalteren i Trøndelag som avgjør om det er nasjonale eller vesentlig nasjonale interesser som blir 
berørt. NFD ber også KMD om klargjøring av Statsforvalterens adgang til å avskjære innsigelser fra andre statlige 
etater.   

Statsforvalteren skriver følgende i e-post datert 19.april 2021: Det vil være mindre ressurskrevende for alle parter å 
kjøre høring på ordinært vis der evt. forbudssoner mot taretråling er innarbeidet. Dette vil da muligens medføre 
innsigelse. Slik innsigelse må da evt. imøtekommes eller ikke - avhengig av hva aktuell kommune ønsker. Dersom det 
innstilles på vedtak uten å imøtekomme innsigelsen vil det som vanlig bli gjennomført mekling mellom 
planmyndigheten og innsigelsesmyndighet. Dersom det ikke oppnås enighet må kommunen bestemme om saken 
skal oversendes KMD for endelig avgjørelse. 

Statsforvalteren mener at det er mindre tid- og ressurskrevende og avsette store areal unntatt taretråling, få 
innsigelse og kjøre hele prosessen fram til mekling i departementene, fremfor at de kommunene som, til tross for 
Fiskeridirektoratets tydelige holdning i saken, likevel vil avsette store areal må gjennomføre en 2.gangs høring. 
Fylkesmannen i Trøndelag (nå Statsforvalteren i Trøndelag) skrev i sin uttalelse til planprogrammet datert 
28.08.2018 følgende på s. 4: 

«Vi forutsetter at arbeidet med planen tar vare på store sammenhengende tareskogsområder som er viktige i et 
økosystemperspektiv sammen med andre naturtyper og arter. Dette betyr at man må både unnta disse områdene for 
akvakultur, men og taretråling» 

Oppsummering: 

Fiskeridirektoratet har vært tydelig på at de vil komme med innsigelse i de tilfeller der arealplaner gir begrensing på 
tarehøsting utover referanseområder og naturreservat. De er instruert av eget departement. Kommunene kan ikke 
tilta seg en fagmyndighet som ligger hos en sektormyndighet. Innsigelser vil forsinke planarbeidet 

Styringsgruppa må ta stilling til om de vil ha omkamp på tareforskriften ved å unnta store areal (A og B areal med 
mer) fra taretråling. Og om Kystsoneplan Namdalen og Fosen skal være «slagmarken» for maktkampen mellom to 
departement om hvem som skal forvalte sjøarealene. 

Styringsgruppa er forelagt 2 mulige planfaglige løsninger der den første er å legge inn alle områder som er foreslått 
bør unntas taretråling. Det andre alternativet er at man velger å forholde seg til tareforskriften som gjelder til 30. 
sept. 2024 og innstiller til 1. gangs politisk behandling et planforslag uten områder som legger begrensninger på 
taretråling i henhold til pbl. 

Styringsgruppa har vedtatt at planforslaget til 1. gang politisk behandling ikke skal inneholde områder som 
begrenser taretråling ut over tareforskriften. 

Styringsgruppa ber samtidig prosjektleder om å oversende kommunedirektørene planforslag og felles 
saksfremlegg, slik at planen kan fremmes til 1. gangs politisk behandling i samtlige kommuner innen utgangen av 
juni. 

 

 

 

 

725



Kystsoneplan for Namdalen og Fosen  Tareskogutredning 
 

   side 6 
 

2. Historikk: 

På Namdalskysten har det vært lange og sterke konflikter knyttet til taretråling og effekter på fiskeriene. Noen 
kommuner har laget bestemmelser for å forby taretråling med tanke på å beskytte natur og fiskeri basert på føre-
var-prinsippet. Derfor gjennomfører prosjektet en utredning som skal bidra til å avgjøre hvordan og hvor den 
enkelte kommune kan forby taretråling. 

Taretråling er et tema som vekker engasjement. Årlig høstes om lag 160 000 tonn tare langs kysten og mange er 
bekymret for effekten av taretråling på gyte- og oppvekstområder, sjøfugl og fiskeområder. Media har bidratt til å 
eskalere diskusjonen i ledere, innlegg fra privatpersoner, fiskere, naturorganisasjoner og velforeninger gjennom de 
siste årene og forvaltninga omtales som ”kjerringa mot strømmen” av naturvernforbundet. Basert på sterke 
motsetninger og sterke meninger om konsekvensene av taretråling så ble det levert delt innstilling til 
tareforskriften. 

Havforskningsinstituttet (HI) har etablert flere store forskningsprosjekter som ble publisert i 2020. 
Havforskningsinstituttet har i to nye studier sett nærmere på effekten av taretråling på tareskogens økosystem, i 
tillegg til hvor mye av den totale mengden tare som høstes. Studiene viser at taretråling har begrenset effekt på 
selve områdene som tråles. Forskningsresultatene ble møtt med skepsis av enkeltpersoner, som mener at ukloke 
forskere ikke har tolket sine resultater korrekt, skjult data og «pyntet brura» på vegne av taretrålerne. 

HI sin forskning viser at taretråling har vesentlig effekt akkurat der trålen har gått, og studiene viser også at det 
meste av tareskogen (ca. ¾ av taren på de trålte stasjonene og i gjennomsnitt 94% i trålsektorene i det modellerte 
området, står igjen urørt med økosystemet intakt. Det vises til at studiene er gjennomført på et høyt vitenskapelig 
nivå og skal publiseres i internasjonalt anerkjente tidsskrifter. Dette arbeidet er tidkrevende, og går gjennom nøye 
og kritiske fagfellevurderinger. Sitat HI: Det er ikke slik at vi skjuler eller bortforklarer resultatene. Denne typen 
publisering er tvert imot en uavhengig kvalitetsvurdering som sikrer at resultatene blir riktig tolket. HI skal også 
publisere norske rapporter om studiene for å gjøre dem lettere tilgjengelige for allmenheten. 

Havforskningsinstituttets rolle er å gi forvaltningen råd som gjør at den kan fatte kunnskapsbaserte vedtak. HI 
evaluerer høstefeltene langs hele kysten årlig. Dette gjøres bl.a. ved bruk av undervannskamera som dokumenterer 
tilstanden både på høstefeltene og i referanseområder som er stengt for tarehøsting. 

Det ble gjort en omorganisering av høstefeltene for stortare langs kysten av Trøndelag og Møre og Romsdal i 2019. 
Dette var for å gjøre feltinndelingen mer standardisert og sikre at nabofelt ikke blir høstet i påfølgende sesonger. 
Som følge av omorganiseringen, kom en rekke felt i utakt med den tidligere høstesyklusen og fikk kortere 
hvileperiode. Akkurat nå ser de at tarevegetasjonen ikke er reetablert i noen områder som har hatt for kort 
hvileperiode som følge av omorganiseringen av høstefeltene, og derfor anbefales utsetting av høstingen på flere 
felt (forsker Henning Steen). Nye høstefelt for stortare åpnes 1. oktober. Det bør også poengteres at gjenveksten 
har vært bra på de fleste av feltene som har fått sin tilmålte hviletid på fire år, og at tilstanden på disse er vurdert 
som god nok til at feltene kan åpnes for tarehøsting fra 1.oktober. 
Lenke: https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2020-31 

Kommunene ønsker å foreta en konkret vurdering av hvilke områder som skal unntas fra tarehøsting, for eksempel 
naturtyper og naturmangfold, fiske- og gyteområder. Kommunene har jf. KMD en legitim interesse i å verne disse 
områdene mot taretråling, blant annet for å ivareta hensynet til Fiske og biologisk mangfold jf. plan- og 
bygningsloven §§ 11-7 nr.6 og 11-11 nr.3. 

Hva kan kommunene gjøre med tanke på forbud mot taretråling? Diskusjonen videre er om kommunene ønsker å 
forby taretråling knyttet til nyere (2020) forskning fra Havforskningsinstituttet, NIVA og NINA? Hvis kommunene vil 
forby taretråling med utgangspunkt i kunnskapsbasert forvaltning, så må det fremskaffes konkret argumentasjon 
for konkrete tareområder for å unngå innsigelser. 
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Status i kommunene angående taretråling etter ringerunde 3.juli 2020 

  Status holdning til taretråling  

Leka Kristin Floa Vedtak i k-styret (se under) 

Nærøysund Ragnhild W. Melgård Ikke diskusjon i Nærøy, men blant fiskere i Vikna 

Høylandet Inger Hilde Solstad Ikke relevant 

Nye Namsos Elin Skage Knappe Ikke diskusjon 

Flatanger Øivind Strøm Litt diskusjon 

Osen Odd-Robert Solvåg Ikke populært med taretråling 

Åfjord Kjell Vingen Roan rullerte kommuneplanen for å forby taretråling 

og Åfjord vil muligens begrense 

Bjugn (Ørland) Petra Roodbol-Mekkes Ikke vært et tema i gamle Bjugn 

 

I Leka kommune har K-styre vedtak på at tare skal kartlegges og det skal gjøres bestemmelser mot taretråling i 
framtidige konsesjoner. 
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3. Om tareskog 
 

Tareskog vokser i eksponerte områder ned mot 20-25m. Tareskog er sammenhengende sublitorale (nedenfor 
fjæremål) områder bevokst med stortare (Laminaria hyperborea). Stortareplantenes stive, opprette stilk kan bli 
opptil tre meter høye og danner et tredimensjonalt habitat som er rikt på andre alger og dyr. Andre tarearter som 
sukkertare (Saccharina latissima), fingertare (Laminaria digitata) og butare (Alaria esculenta), danner ikke like høy 
vegetasjonstype.  

I Midt-Norge og Nord-Norge vokser store tareskoger tilbake. Lenger nord forsvant store arealer tareskog allerede 
for 45 år siden, noe som skyldtes nedbeiting fra kråkeboller, men fra Midt-Norge og nordover har tareskoger 
gradvis kommet tilbake fordi de grønne kråkebollene dør ut. Drøbakkråkebollene er en kaldtvannsart som ikke 
trives i varmere sjøvann, men også andre forhold spiller inn.  

NIVAs erfaringer tyder på at forvaltning av tareskoger bør være forskjellig for ulike områder siden responsen til 
tareartene og årsakene til de observerte endringene er forskjellige langs kysten. En best mulig forvaltning av våre 
store tareskogsområder er viktig siden tareskogene globalt er i tilbakegang og hovedutbredelsen av tareskoger i 
Europa ligger i Norge. 

Tareskogen har en vid utbredelse og står for en betydelig produksjon av organisk materiale. Arealet av tare utenfor 
kysten er anslått å være omtrent like stort som arealet av dyrket mark i Norge. Tareskogen har en grunnleggende 
betydning for det assosierte plante- og dyresamfunnet. Det er et yngle- og oppvekstområde, gjemmested og 
beiteplass for fisk. Bløtdyrene og krepsdyrene i tare- skogen er viktige som næringsdyr for fisk, krabbe og hummer.  

Noen fuglearter benytter også tareskogen som matfat. Mangfoldet i skogen er svært stort; mange fastsittende 
alger og dyr vokser på stilkene og festeorganene, mens frittlevende dyr finnes på stilkene, festeorganene og i 
algene som vokser på tarestilkene. Naturmangfoldet i tareskogen bør sikres for å bevare viktige oppvekstområder 
for lokale bestander av fisk og krabbe, funksjonsområder for sjøfugl og for å opprettholde bølgevernet rundt 
sårbare øyer og holmer. 

Stortare vokser langs hele norskekysten. Det er imidlertid geografiske forskjeller i stortarens størrelse og tetthet 
langs kysten. De største forekomstene finner man i området rundt Møre og Romsdal og Trøndelagskysten i Midt- 
Norge hvor plantene blir opptil 3-4 meter. Stortareskog finnes på hardbunnsområder nedenfor lavvannsgrensen. 
Norge har en av verdens største forekomster av stortare (Laminaria hyperborea) og denne taretypen utgjør til 
sammen 80 prosent av den samlede biomassen til makroalger (tang/tare) langs kysten av Norge. NIVA har 
beregnet at Norge har mellom 50 og 60 millioner tonn stortare. 

Stortare har flere navn. Den kalles blant annet også stokktare, stolpetare, hestetare, palmetare, kurvtare, trolltare. 
Stortaren skaper leveområder for dyr og alger på hardbunn (fra cirka 1–25 meters dyp) i bølgeeksponerte områder. 
Tareskogene er viktige gyte-, oppvekst- og beiteområder for mange arter av fisk, fugl og sjøpattedyr. Mange av 
disse er også kommersielle arter og levebrød for mennesker. Antallet dyr i tareskog kan komme opp i mange 
hundre tusen individer per kvadratmeter. På bunnen mellom tareplantene er det også mye dyr og planter (f.eks. 
små krepsdyr, krabber og fisk). 

Tareskoger danner artsrike samfunn med stor økologisk betydning ved at de produserer plantemateriale og er 
leveområder for et stort antall tilhørende planter og dyr. I tillegg gir de verdifullt råstoff til industrien. 
Økosystemtjenester er varer, tjenester og funksjoner i økosystemet som vi mennesker drar nytte av. Ved å danne 
enger og skoger skaper tare habitater skjul og underlag der andre arter kan vokse og finne mat, også mange arter 
som utnyttes kommersielt, for eksempel torsk og krabbe. Dersom disse naturtypene blir utsatt for store 
påvirkninger, kan de bli erstattet av andre samfunn med en annen og oftest dårligere økologisk funksjon.  
 
Hvis midlere beregninger for biomassen av stortare langs kysten er 59 millioner tonn jf. NIVA, og det høstes ca 160 
000 tonn, så utgjør taretråling ca. 0,27% av biomassen.  
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3.1 Metodikk for verdisetting av tareskog 
 

Ifølge DNs veileder 19 (2007, Kartlegging av marint biologisk mangfold - revidert versjon av 2001 utgaven) skal 
områder registrert med nasjonal verdi i Miljødirektoratets Naturbase prioriteres. Nasjonalt (A-området) og regionalt 
(B-områder) viktige forekomster av disse naturtypene er kartlagt i regi av Nasjonalt program for kartlegging av 
biologisk mangfold. Veilederen definerer, avgrenser og prioriterer svært viktige lokaliteter av tareskog med store, 
intakte tareskogområder som >500 daa. 

Nasjonalt viktige tareområder (A-områder) er tareareal >500 daa. 

 

 

3.2 Metodikk for modellering av tareskog 
 

I prosjektet «Biomassemodell for stortare» ville de se på hvor mye tare som finnes i ulike områder.  En romlig 
biomassemodell for stortare er utviklet i et pilotområde med gode data for bunn-, dyp- og miljøforhold og med høy 
oppløsning. Modellen predikerer en total stortarebiomasse på 457 000 tonn innenfor området. Korrelasjonen 
mellom modellen og uavhengige data var på hele 0,85 og stemte dermed svært godt overens med virkeligheten. 
Pilotmodellen er første skritt i utviklingen av en ressursmodell for hele Norge som kan gi forvaltning og næring en 
oversikt over stortareressursene og legge til rette for bærekraftig høsting av denne rike ressursen. 
https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2020-7 

 

3.3 Oversikt over tareområder i planområdet 
 

Nord for Folda     Sør for Folda 

  

 

 

 

730

https://www.hi.no/hi/nyheter/2018/oktober/hvor-mye-tare-finnes-i-norge
https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2020-7


Kystsoneplan for Namdalen og Fosen  Tareskogutredning 
 

   side 11 
 

4. Om taretråling 
 

Stortare høstes som råstoff for fremstilling av alginater. Dette er kjemiske forbindelser som er salter av alginsyre 
(eksempler: natriumalginat, kaliumalginat og kalsiumalginat). Næringa ble invitert til å beskrive sin aktivitet 
(vedlegg 3) da vi ikke kjente til næringa og plan- og bygningsloven viser til at vi skal inkludere næringsaktiviteter i 
planarbeidet. Planveileder i sjø 2020 s.16: I vurderingen av hva som er kommunens planleggingsbehov, må det tas 
hensyn til innspill både fra næringslivet, organisasjoner, lokalbefolkningen, fylkeskommunen og berørte statlige 
myndigheter.  

Stortare er en av Norges største fornybare ressurser. Tareplanten trives best på 20 meters dyp og grunnere, vokser på 
berg- og steingrunn, og gjerne i bølgeutsatte områder. Stortaren vokser raskt, inntil en halv meter i året og vil i løpet 
av fem år nå full lengde som er om lag tre meter. Stortaren utvikler blader som den feller hvert år. NIVA har 
beregnet at stortarebestanden binder om lag 29 millioner tonn CO2. Forskerne mener at dette tallet kan dobles 
dersom tareskogen i Nord-Norge, som i mange år har vært nedbeitet av kråkeboller, blir reetablert. Til 
sammenligning ble det i 2011 beregnet at all norsk skog binder om lag 32 millioner tonn CO2. Utfordringen er at når 
tareplanter brytes ned igjen så frigjøres tilsvarende mengde CO2. 

Stortare høstes først og fremst av storm og uvær. 

At stortaren trives best i vær- og bølgeutsatte områder gjør at planten også takler høsting godt. Hvert år river 
stormer opp om lag 7 millioner tonn stortare. Dette er tare som raskt reetableres. Den årlige mekaniske høstingen 
med trål, som årlig ligger på mellom 150.000 tonn og 170.000 tonn, utgjør en liten andel av den høstingen som 
stortaren naturlig utsettes for hvert år. Tareskogen og skogen på land blir ofte sammenlignet, fordi begge deler 
både er viktig for biologisk mangfold samtidig som de representerer en viktig verdiskaping. I dag høstes om lag 40 
prosent av den årlige tilveksten i norske skoger. Overført til stortare er det beregnet at kun 2,5 prosent av den årlige 
tilveksten høstes. 

NIVA har beregnet at det langs kysten av fastlands-Norge er et areal tilsvarende 5900 kvadratkilometer som er 
bevokst med stortare (Laminaria hyperborea), og biomassen beregnes til 59 millioner tonn. Dette er tall basert på 
dagens utbredelse, og vil øke etter hvert som taren vokser tilbake i nedbeitede områder. 

 

Oversikt over taretrålingsfelt i planområdet (innenfor blå linje) jf. tareforskriften for Trøndelag. 

 

Hvis beregningene til NIVA stemmer, står taretråling for 0,27% av reduksjon av biomassen og løsriving av tare i 
storm for 12% av reduksjon av biomassen nasjonalt. 
 
På spørsmål fra ordfører i Nærøysund om taretrålerne kan slå av AIS-systemet så har vi avklart følgende: Det er 
kontinuerlig sporing og kontroll av taretråling. «Tare (rapportering)» viser detaljerte punktdata fra sporing og 
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fangstdagbok. Det kan være noe støy, men områder med høy intensitet samsvarer godt med aktiv høsting. Her 
vises et eksempel fra Leka og tidligere Vikna kommune: 

 

Det er en info-knapp til hvert tema for mer dokumentasjon. Komplette data for 2020 er ikke importert ennå. 

Taretrålere er pålagt lukket fiskerisporing (VMS) med frekvens hvert 10. min. og elektronisk rapportering av fangst. 
Utfall og mangelfull rapportering blir fulgt av døgnåpen FMC-sentral. Åpen AIS-sporing, som kan følges av alle, er 
det tillatt å slå av, men det er ikke mulig å slå av ikke fiskeri-AIS uten at det går alarm. Til sammenligning så 
registreres fiskere med frekvens på en sporing i timen. Systemet er lukket av hensyn til at fiskere ikke vil vise sine 
fiskeplasser. Uavhengig av dette systemet så kontrollerer også inspektører fra Fiskeridirektoratet at trålerne følger 
regulering. Se forskrift https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-21-1743. Oppstart for taretrålere var 
våren 2014. Mer om rapportering: https://fiskeridir.no/Yrkesfiske/Rapportering-paa-havet/Fartoey-over-15-meter-
med-flere Se også J-melding for tarereguleringer: https://fiskeridir.no/Yrkesfiske/Regelverk-og-reguleringer/J-
meldinger?status%5B%5D=kommende&status%5B%5D=gjeldende&search=tare Oppsummert så er taretråling 
kontrollert med AIS hvert 10.minutt, det rapporteres fangster kontinuerlig (elektronisk) og båtene får seddel ved 
levering. 

 

4.1 Hvordan står det til med stortareskogen i Midt-Norge? 
 

I naturmangfoldloven er det en målsetting om at økosystemene i Norge skal ivaretas. For å følge utviklingen av 
ulike økosystemer har regjerningen bedt Miljødirektoratet om å etablere Naturindeks for Norge og oppdatere den 
hvert 5.år.Naturindeksen gjør opp status for i alt syv økosystemer i Norge og er et ”sannhetens øyeblikk”. 
Naturindeksen i Norge 2020 inkluderer stortareskog i Midt-Norge. 
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1800/naturindeksfornorge2020_m1800.pdf  

Naturindeks for Norge 2020 viser en betydelig variasjon mellom økosystemer med hensyn til det biologiske 
mangfoldet, og at tilstanden for norske økosystemer i 2020 er til dels betydelig lavere enn referansetilstanden. 
Naturindeksen har verdi fra 0-1, der 0 betegnes som ødelagt natur og frisk fin og intakt natur er 1. Indeksen 1 er 
nesten uoppnåelig. Naturindeksen for Norge oppdateres hvert 5.år. 

Lavest verdi har Naturindeks for skog med 0,41, åpent lavland med 0,44, og fjell med 0,56. Målt med Naturindeksen 
er tilstanden for våtmark og ferskvann bedre, med indeksverdier på henholdsvis 0,68 og 0,74. Naturindeksverdien 
for havområdene er best med 0,70 og for kystvann 0,67. Variasjonen er større mellom økosystemer enn mellom 
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regioner og havområder innenfor hvert økosystem. NINA og NIVA har vurdert norsk kystvann til 0,67 og det er 
samlet sett en relativt god og stabil tilstand de siste 30 år, med noen unntak: kråkebollenes nedbeiting av tareskog 
i Midt- og Nord-Norge gjennom de siste 50 år, noe som sannsynligvis skyldes overfiske av toppredatorer som 
steinbit og torsk tidlig på 70-tallet. 

Tareskogen er nå på vei tilbake, og det forklares med endringer i klima, da kråkebollelarvene ikke trives i et varmere 
hav, og at det er blitt mere krabbe som spiser kråkeboller.  

 

4.2 Kunnskap om stortare er basert på NIVAs ekspertvurderinger 
 

I Midt- og Nord-Norge ble et enormt område med stortareskog borte fra 1970-tallet og utover. Det er velkjent at 
kråkeboller som beitet ned tareplantene skapte denne «marine ørkenen», men det har hittil vært ukjent hvorfor 
kråkebollene plutselig ble så mange og grådige. Ny forskning har pekt på at overfiske på de store rovfiskene som 
spiser kråkeboller, som steinbit og kysttorsk, kan ha bidratt til dette (Norderhaug et al. 2020).  

De siste tiårene har vi sett en gradvis tilbakekomst av tare fra Trøndelag og nordover, noe som gjenspeiles i økte 
indeks-verdier for stortare og sukkertare i Midt- og Nord-Norge. Klimaendringene kan her spille inn positivt ved å 
holde de mer kuldekjære kråkebolle-bestandene nede. I tillegg kan spredning av taskekrabbe og strandkrabbe 
sørfra med høyere temperaturer, og kongekrabben nordfra, bidra positivt ved å spise små kråkeboller (Christie et 
al. 2019).  

 

 

Figuren er hentet fra Naturindeks i Norge 2020 og viser utviklingen i tilstanden til 
stortareskoger i Midt-Norge fra 1990-2019 (merket med burgunder). Y-aksen 
måtte settes over 1 for å få med at indeksverdiene for stortareskog i Midt-Norge 
(gjenvekst) over går referanseverdiene. Det betyr at det er bedre vekst i de 
taretrålte områdene sammenlignet med referanseområdene. 

 

4.3 Nyere forskning (2020) om effekter av taretråling  
 

Havforskningsinstituttet har i to studier fra 2020 konkludert med at konsekvensene av taretråling har begrenset 
effekt på områdene som tråles og på fisk. Om lag 6 % av den stående biomassen på trålbart dyp ble høstet over 
fem år. Taretråling har en vesentlig effekt på økosystemet, men i et veldig begrenset område av den totale 
tareskogen, og derfor er de totale konsekvensene små. Naturen også selv river opp tang og tare: 
https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/januar/taretraling-har-begrenset-effekt-pa-fisk .  

 

Det er forskjeller på effektiviteten av tarehøsting i flate sjøareal sammenlignet med sjøareal med ujevn bunn og det 
kan høstes mer i flate areal.  Jf. tareforskriften så er høstesyklusen på 5 år, og hvis uttaket er 100%, blir uttaket 
20% over en femårsperiode. Dvs. mye høyere enn 6%. HI har registrert 75% uttak på noen av 
overvåkningsstasjonene, noe som tilsvarer 15% uttak i høsteperioden: 

https://www.trondelagfylke.no/contentassets/b8a8d5a6f6494681bccb3d6cdfd3a4f5/vurdering-av-hostesyklus-for-
stortare-i-more-og-romsdal-og-trondelag---notat-hi-2019.pdf 
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Havforskningsinstituttet har sett nærmere på hva som er effekten av taretråling på tareskogens økosystem, i tillegg 
til hvor mye av den totale mengden tare som høstes. Disse studiene viser at taretråling har begrenset effekt i 
områdene som tråles. Disse to prosjektene har skaffet viktig, ny kvantitativ kunnskap om effektene av taretråling. 
Dermed kan forvaltningen vurdere ulike økosystemtjenester.  

I prosjektet «Biomassemodell for stortare» ville de se på hvor mye tare som finnes i ulike områder.  En romlig 
biomassemodell for stortare er utviklet i et pilotområde med gode data for bunn-, dyp- og miljøforhold og med høy 
oppløsning. Pilotmodellen er første skritt i utviklingen av en ressursmodell for hele Norge som kan gi forvaltning og 
næring en oversikt over stortareressursene og legge til rette for bærekraftig høsting av denne rike ressursen. 
https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2020-7. Gjennom prosjektet KELPFISH ville 
forskerne derfor se på hvordan taretråling påvirker økosystemet, blant annet som føde- og oppvekstområdet for 
ulike typer kystbestander av fisk. Taretråling påvirker økosystemet, men 94% står igjen etter tråling. 

Den samlede konklusjonen fra begge prosjektene sett under ett, var at taretråling har effekter på tareskogens 
funksjon som leve-, føde- og oppvekstområder for fisk. Med dagens totale uttaksnivå står imidlertid det meste av 
tareskogen igjen i trålte områder. Om lag 6 % av den stående biomassen på trålbart dyp ble høstet over en periode 
på fem år. Derfor er de totale konsekvensene små.  

Forskerne gjennomførte før- og etterundersøkelser av taretråling, og beholdt et område som ikke skulle røres, men 
undersøkes som et referanseområde. På den måten kunne de skille år-til-år-variasjon fra trålingseffekter i 
testområdet. I tett tareskog kan det også være vanskelig å se og telle fisk. Derfor måtte forskerne ta i bruk nye 
metoder, som bunnstående ekkolodd og stereovideokameraer. Med stereovideo får vi «dybdesyn» i tareskogen og 
kan definere et vannvolum vi teller fisk i. Det er nødvendig hvis vi skal kunne sammenligne tellinger i tett tareskog 
med liten sikt med åpne trålgater der vi ser langt, forteller Norderhaug.  

Samtidig ble mer tradisjonelle metoder som teinefiske og dykking benyttet for å samle inn tareplanter, smådyr, 
krabber og fisk. Til sammen utfyller de ulike metodene hverandre som et puslespill for å gi forskerne solid 
kunnskap om hele økosystemet. Effekten av stormer kan sammenlignes med taretråling. Små tare står klare til å 
vokse opp når de store, gamle taren blir borte.  

Flere felter ble stengt for taretråling i Vikna (nå Nærøysund kommune) i 2015 som et «føre var tiltak»: 

 

Havforskningsinstituttet gjennomførte undersøkelser av taretråling i tarehøstingsforbudssonen i perioden 2017-
2019, som ble offentliggjort i 2020. Gyteundersøkelser fra Vikna gir ingen holdepunkt for at taretråling har påvirket 
torskens umiddelbare gyteaktivitet i dette området og undersøkelsene fortsetter. Det var reduksjon i mengdefisk og 
endret fordeling av fisk i trålgatene og rett ved siden av trålgatene. Det var ingen målbar effekt av taretråling på 
krabbe.  

På bakgrunn av foreliggende kunnskap anser Havforskningsinstituttet det som biologisk forsvarlig at deler av 
området som ikke er vernet gjennom annet lovverk (naturmangfoldloven med mer.) åpnes for begrenset 
tarehøsting 
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4.4 Effekter av taretråling på sjøfugl 2020 
 

Fiskespisende sjøfugl finner ofte næring i tareskogsområder, og det er derfor stilt spørsmål om taretråling kan 
virke negativt inn på sjøfugl.  

Nyere undersøkelser fra Skinna som ble internasjonalt publisert i 2020, viser til at de ikke kunne observere 
forskjeller i betemønsteret til skarv på grunn av taretråling. Publikasjonen viser også til at det kan være potensielle 
konflikter, og at det er behov for mere forskning. Undersøkelsene er foretatt på individnivå og ikke på 
populasjonsnivå. Forskninga ble utført i 2013-2018, og det ble undersøkt 170 områder med 77 referanseområder 
og 93 høstede områder. Det var 24-57 skarv årlig med i studien. Det kom fram i møtet mellom arbeidsgruppa og 
fugleforsker at det er behov for mer forskning da det er indikasjoner på at det er potensielle effekter av taretråling 
på sjøfugl. 

 

 

4.5 Konsekvensutredning av taretråling i Roan kommune (2019) vs. ny kunnskap fra HI, NINA og NIVA (2020) 
 

Roan kommune har avsatt areal som forbyr taretråling i alle nasjonalt viktige (A-områder) tareområder 20.juli 2019. 
Nasjonalt viktige (A) områder er tareskog alle områder over 500 daa. 

I konsekvensutredninga står følgende: Naturmangfoldloven kap. II Prinsippene i nml. §§ 8 til 12 skal legges til grunn 
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet i alle tilfeller der naturmangfold berøres. §§ 11-12 kommer ikke 
til anvendelse der tiltaket ikke kan gjennomføres. Kunnskapsgrunnlaget når det gjelder tarehøsting er mangelfullt.  

§ 9.(føre-var-prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes 
som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

Paragraf 9 sier at ”føre var” ikke gjelder for reversibel skade og tareskog vokser tilbake etter 4-5 år. Et irreversibelt 
tiltak er når naturen er skadet og ikke kan komme tilbake til sin opprinnelige tilstand. F.eks. oppdrettsanlegg er et 
reversibelt tiltak, da naturtilstanden kommer tilbake til normalen etter noen år med brakklegging. Dette i 
motsetning til nydyrking på land. Landbruk er et irreversibelt tiltak, og naturen kommer aldri tilbake som tidligere. 

 

Roan kommune bruker både mangelfull kunnskap og ”føre var” prinsippet som begrunnelse for vern mot taretråling 
i sin KU. Både HI og NINA har kommet med ny kunnskap i 2020. 
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Fra KU Roan kommune: Studier har vist at tareskog er svært viktig habitat for ung kysttorsk. I sjøområdene utenfor 
Roan er det viktige gyteområder. Disse mister sin viktighet hvis det ikke er nok tareskog tilgjengelig for yngelen. Med 
dagens høstefrekvens vil det til enhver tid være en svært liten andel fullvoksen tareskog, og dermed dårligere vilkår 
for torskeyngel og andre arter. 

Forskning i 2020 viser at dette ikke stemmer. Andelen fullvoksen tareskog er ikke svært liten, men derimot svært 
stor og utgjør 94% av totale tareskog. Det høstes ca. 6% over en periode 5 år på jf. kartlegging på Søre Sunnmøre. 
Det betyr i snitt vel 1% av tareskogsarealene, med en variasjon på 1-11%. Naturindeks i Norge 2020 viser at det er 
bedre vekst i taretrålte områder enn i referanseområdene. 

HI gjennomførte i perioden 2017-2019 studier før og etter forsøkstråling av tare innenfor tarehøstingsforbudssonen 
ved Vikna. Resultatene fra gytefeltundersøkelsene viste at fordeling av torskeegg varierte noe mellom 2018 og 
2019, men totalmengden av egg var omtrent den samme (793 egg i 2018 mot 876 egg i 2019). I forhold til naturlig 
variasjon og denne studiens korte varighet, med bare ett år før og etter år etter, er det vanskelig å trekke entydige 
konklusjoner om effekter på gyting. Vurdering-av-det-biologiske-grunnlaget-for-forbudet-mot-tarehoesting-ved-
Vikna.pdf (hi.no) 

Det er også viktig å merke seg at gytefeltene ligger både i nasjonalt, regionalt og lokalt viktig tareskog. Ergo gir det 
ikke mening å kun forby taretråling generelt i nasjonalt viktig tareområder med og uten gytefelt. 

  

  

 

Hvis vi utvider kartet til kommunene utenfor Roan så er det ingen korrelasjon mellom gytefelt og tareskog, heller 
tvert imot. Grønt er gytefelt opplyst ved intervju av fiskere i området og lilla er gytefelt MB. dvs avdrift av egg 
registrert av HI. Det er ingen forskjell mellom gytefelt i nasjonalt viktig, regionalt viktig og lokalt viktig tareskog i 
forhold til nærhet til gytefelt i Roan. Hvis argumentet er gytefelt i tareskog, så må det også forbys taretråling i 
regionalt og lokalt viktige gytefelt. Viser til HI sine undersøkelser om gytefelt fra Vikna. 
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Fra KU Roan kommune: Selv om store sjøarealer nasjonalt har forekomst av tare, og kun en liten andel høstes hvert 
år, kan den samlede belastningen lokalt være stor. Vi ser at det er en klar korrelasjon mellom viktige tareforekomster 
og beiteområder for sjøfugl, samt mellom viktige tareforekomster og gytefelt. Det er derfor stor sannsynlighet for at 
tarehøsting på sikt vil føre til en reduksjon i lokale bestander av både sjøfugl, fisk og krabbe. 

 

 

 

HI har dokumentert at den samlede belastningen ikke er stor, det høstes hvert 5. år og tareskogen vokser tilbake. 
Det er ikke korrelasjon mellom tareforekomster og gytefelt. Undersøkelsene fra Vikna viser til at det ikke er 
målbare effekter på krabbe. Forskning på skarv fra feltarbeid fra Sklinna i perioden 2013-2018 viser at det ikke er 
effekt av taretråling på beitemønster hos skarv. 

 

 Fra veileder om naturmangfoldloven, KMD 2016 
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§ 9. (føre-var-prinsippet). Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger taretråling kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Føre-var-prinsippet gir ikke i seg selv grunnlag for å stille krav om etterundersøkelser eller annen 
innhenting av ny kunnskap. Men føre-var-betraktninger kan tilsi at man stiller slike vilkår etter sektorregelverket, 
hvis det er adgang til det.  

Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet her: fugl, skal ikke mangel på kunnskap 
brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. Føre-var-prinsippet får ikke 
anvendelse i alle saker, og det er ikke et prinsipp som skal legges til grunn ”for sikkerhets skyld”. 

To forutsetninger må være til stede for at prinsippet skal få anvendelse:  

1. Det foreligger ikke tilstrekkelig kunnskap om naturmangfold og/eller virkningene på naturmangfold. Kom 
det tilstrekkelig kunnskap i 2020 til en overordnet plan? 

2. Det skal tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på nmf pkt 8.2 i veileder i fra KMD. 
Er det vesentlig skade når man ikke finner forskjeller på beitemønster over 6 år? 
Kan man forvente vesentlig og irreversibel skade når det i snitt tråles 1% (1-11%) av tarearealet i året? 
Ifølge Fiskeridirektoratet så er det ingen fare for irreversibel skade med dagens tarehøsting. 

 

 

5. Forslag til planfaglige løsninger 
 

Flere kommuner ønsker å avsette areal som forbyr taretråling i Kystsoneplan Namdalen. Vi har derfor laget en 
tareskogsutredning som vi mener oppfyller kravet til overordnete planer med overordnede vurderinger.  Ved 
planlegging av sjøarealene må planmyndigheten forholde seg til den kunnskapen som til enhver tid foreligger. Det 
kom mye ny kunnskap i 2020 og forskrift for konsekvensutredninger § 17 sier at vi skal ta utgangspunkt i relevant 
og tilgjengelig informasjon. Planveileder 2020, s.35: Kommunene bør også rådføre seg med relevant 
sektormyndigheter om gjeldene kunnskapsgrunnlag og konkretet vurderinger i den enkelte plan. Vi har rådført oss 
med Fiskeridirektoratet som er relevant myndighet når det gjelder taretråling, om relevant kunnskap og gjennomført 
flere møter. Taretråling er en lovlig aktivitet som foregår jf. tareforskriften fram til 30.september 2021, er underlagt 
havressursloven og forvaltes av Fiskeridirektoratet. 

I dag ligger det en uavklart situasjon mellom ulike lovverk i to departement som omhandler taretråling. Lovverket 
forvaltes av to ulike sektormyndigheter. Dette er omtalt i tareutredninga, og det er her den kommunale 
problemstillinga ligger. Hvem bestemmer? Plan- og bygningsloven eller havressursloven? Eller begge, og hvordan 
forholder de seg til hverandre? Hva er grenseoppgangen? Dette lovverket må vi som jobber med kystsoneplaner på 
vegne av kommunene forholde oss til. 

Fiskeridirektoratet har vært tydelig på at de vil komme med innsigelse i de tilfeller der arealplaner gir begrensing på 
tarehøsting utover referanseområder og naturreservat. De er instruert av eget departement. Kommunene kan ikke 
tilta seg en fagmyndighet som ligger hos en sektormyndighet. Innsigelser vil forsinke planarbeidet 

Styringsgruppa må ta stilling til om de vil ha omkamp på tareforskriften ved å unnta store areal (A og B areal med 
mer) fra taretråling. Og om Kystsoneplan Namdalen og Fosen skal være «slagmarken» for maktkampen mellom to 
departement om hvem som skal forvalte sjøarealene. 
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Mulige løsninger:  
 

1. Tar inn alle foreslåtte areal med forbud mot taretråling med fare for at plan får innsigelser fra 
Fiskeridirektoratet og utsetter vedtak av planen evt. store areal unntatt rettsvirkning. 

 
2. Forholder seg til tareforskriften som utgår i september 2024. Fram til 2024 må statlige og regionale 

myndigheter (KMD og NFD) ha avklart og blitt enige om grenseoppgangen mellom pbl. og 
havressursloven. Jf. forslag til bestemmelser så kan de ikke iverksettes før 2024 s. 102 i veileder: da 
arealplanen styrer framtidig arealbruk og ikke eksisterende bruk, vil kommunenes innspill være et 
grunnlag for innspill i prosessen med utarbeidelse av nye forskrifter om taretråling. 

Forslag: Vi legger fram endelig tarerapport (datert 26.april 2021) med forslag til styringsgruppa i 
styringsgruppemøte 30.april. Her innstiller prosjektleder på at planforslaget til 1. gang politisk behandling ikke skal 
inneholde områder som begrenser taretråling ut over tareforskriften. 

De kommunene som likevel ønsker å begrense taretråling i egen kommune gjennom pbl. rådes til å gi innspill om 
dette i høringsperioden, inkludere områder de mener bør unntas taretråling før 2. gangs høring. En slik viktig 
beslutning bør behandles politisk. 
 
 
 
 
 
 
 

 

        Fotograf: Erling Svensen 
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Vedlegg 1. Brev fra KMD til NFD 
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Vedlegg 2. Effekter av akvakultur på tareskog 

  
Tare tar opp næringsstoffer gjennom bladets overflate og ikke gjennom røtter. Havforskningsinstituttet startet 
undersøkelser av «Effekter av akvakultur på grunne hardbunnsamfunn (0–25 m)” på kysten i 2010. Utslipp av 
næringssalter og fine partikler som sedimenterer kan påvirke tang- og taresamfunn på hardbunn i nærheten av 
anleggene. Det ble tatt video og dykkere undersøkte biologisk mangfold og tetthet av arter ved anlegget og på 
referansestasjon 1 km fra anlegget. I bølgeeksponerte områder vokste det fin tare rett bak anleggene ned til 25 
meters dyp. Redusert nedre voksedyp for tare kan være et tegn på forringet miljøkvalitet, men forskerne fant ingen 
forskjeller i nedre voksegrense for tare ved anlegg og på referansestasjoner. Ruteanalysene på fem og ti meters 
dyp viste at artsrikdom og forekomst av arter ikke var forskjellige ved anlegg sammenliknet med 
referansestasjonene.  

Forskning på effekter av oppdrett på tareskog i nærmiljøet viser at både sukkertare og stortare etablerer seg raskt 
igjen hvis de blir utsatt for negative miljøpåvirkninger. Mens det kan ta 4–8 år før stortareskog er fullstendig 
rehabilitert, vokser sukkertare som er en hurtigvoksende treårig plante raskt tilbake. Tilstanden i tareskog kan 
overvåkes ved hjelp av videotransekt der man registrerer dekning av tareplanter og også kan estimere mengden av 
påvekst på tareplantene.  

Observasjoner av tilstanden i tareskog nær anlegg i Hardangerfjorden (Hansen mfl. 2011) og gjennom feltarbeid på 
Frøya der både sukkertare og stortare vokser ganske tett opptil store anlegg, gir grunn til å tro at man kun har små 
til moderate effekter av utslipp av næringssalter fra anleggene på dette habitatet. Med bakgrunn i dagens 
kunnskap vurderes påvirkningsgraden i tareskog som moderat, men på grunn av habitatets gode evne til å 
rehabilitere seg vurderer vi langtidskonsekvensene av en slik påvirkning som lav. 

Det er størst risiko for permanent skade på naturtyper og arter som har en langsom vekst eller lavt 
spredningspotensial og derfor en liten evne til å reetablere seg. For noen naturtyper vet vi at de har en evne til rask 
reetablering, slik som for eksempel tareskog. For noen naturtyper slik som korallskogbunn, ålegressenger, 
løstliggende kalkalger og grunne bløtbunnsområder antar vi at disse er mer sårbare og kan bruke lang tid på å 
rehabilitere seg. https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M504/M504.pdf 

 

Analyse av akvakultur og tareskog Kartmateriell er i Utkast til tareskogsutredning datert 20.desember 2020 

 

I eksponerte og middels bølgeeksponerte kystområder er det stortare (Laminaria hyperborea) som danner tareskog. 
Tareskogene spiller en viktig økologisk rolle og ifølge DN håndbok 19 (2007), er særlig store intakte 
tareskogsområder (A områder) viktige. Tareskogene er viktige både som primærprodusenter, leveområde for andre 
alger og dyr, og som skjulested og næringsområde for små og store dyr. 

Tareskog er regnet blant verdens mest produktive økosystemer, og tareplantene produserer næring til et rikt dyreliv 
både inni og utenfor tareskogen. Tareplanten deles gjerne opp i tre adskilte deler, festeorganet som fester taren til 
fjell og stein, stilken som på voksne planter er begrodd med rødalger og noen fastsittende dyr, og bladet som er 
glatt og fritt for begroing i rene og bølgeeksponerte områder.  

I tillegg lever flere arter fisk innimellom tareplantene, der leppefisk og kutlinger er særlig tallrike i sommerhalvåret. 
Tarens produksjon gir mer enn nok næring til dyrene i selve tareskogen, men ifølge studier fra utlandet spres det 
meste (godt over halvparten) av produksjonen ut til andre nærliggende økosystemer på grunt og dypere vann.  

Den store arealutbredelsen til tareskogene, og den høye produksjonen av taremateriale og av smådyr i disse 
områdene gjør at tareskogene i nasjonalparken har en svært viktig økologisk funksjon. Tareskog er blant annet 
viktige føde- og leveområder for krabbe, hummer, fisk, sjøfugl og sel i området, og de er sannsynligvis et viktig 
oppvekstområde for torsk og andre fisk som gyter. Ved sterke vinder skylles tang og tare opp på strendene og 
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danner såkalte tangvoller som har stor betydning for smådyr, planter og fugl som lever i strandsonen. Det meste av 
det løsrevne taremateriale blir sannsynligvis transportert ned til dypere områder og er viktig næring der det foregår 
fiske etter reker og bunnfisk.  

Det er tidligere foretatt kartlegging av naturtypene tareskog. NIVA har beregnet antall forekomster, total og 
gjennomsnittlig arealutbredelse, samt gjennomsnittlig størrelse for hver av verdikategoriene A (nasjonalt viktig), B 
(regionalt viktig) og C (lokalt viktig) i regi av Nasjonalt program for kartlegging av biologisk mangfold.  

Arealet av stortareskogsbunn er modellert. Stortareskogsbunn i Norge er modellert for Program for kartlegging av 
naturtyper i kommunene på oppdrag av DN og FD (Rinde et al. 2006). Stortareskog dekker eksponert bunn og 
sukkertare mindre eksponert bunn. Utbredelse av sukkertare er ikke med i modellen. Tareskog har forskjellig 
dybdeutbredelse ved ulik grad av eksponering. Jo mer eksponert, jo dypere vokser tareskogen. På de aller mest 
eksponerte lokalitetene fra Rogaland i sør til Finnmark i nord, strekker tett tareskog seg ned til ca 25 m dyp. Videre 
innover i middels eksponerte områder reduseres dybdeutbredelsen til ca 20 m dyp.  

Tareskog vokser kun på fjell eller steiner som ligger tilstrekkelig i ro til at tareplantene får feste. Løst bunnsubstrat 
som sand, grus, eller stein på eksponerte steder, er ikke egnet som substrat for stortareskog. Siden modellene ikke 
inkluderer substrattype, vil de overestimere tareskogens utbredelse i områder med mye løst substrat.  

 

Validering av modellen viser at presisjonen til modellen er ca. 80%. Modellkriteriene for tareskog varier noe mellom 
økoregionene. Dette er basert på ulik utbredelse i forhold til eksponeringsgrad, dyp og i hvilken grad området er 
utsatt for nedbeiting av kråkeboller.  

 

Vedlegg 3: Informasjon om taretråling fra råstoffsjef Harald Bredahl i DuPont. 
 

Tarenæringen i Norge- en oversikt 

Tang og tareskjæring har lange tradisjoner i Norge, og var viktig i mange kystsamfunn, spesielt som 
næringstilskudd til husdyr. Senere ble det kommersiell produksjon av tareaske, som ble benyttet til fremstilling av 
jod og soda.  

I 1959 kjøpte Protan Fagertun (Drammen) en tekstilfabrikk som lå på fastlandssiden av Karmøy kommune 
(Rogaland). Denne lokaliteten ble valgt på grunn av god ferskvannstilgang og gode utslippsforhold for tarerester. 
Etter ombygging ble alginatproduksjonen startet i 1961.  

Regulering  

Høsting av stortare var ikke regulert, og det var tarehøsterne selv som delte opp høstefeltene, slik at de hadde jevn 
tilgang til stortare hvert år. Først i siste halvdel av 70-årene tok Fiskeridirektoratet initiativ til å regulere tarehøsting. 
Fiskeridirektoratet mente at høsteplanen som var utviklet av tarehøsterne var bærekraftig, og de kopierte derfor 
høsteplanen over til høsteforskriftene. Den norske høstemodellen er ansett som verdens beste forvaltning av tare, 
og forvaltere fra USA, Island, Chile m.fl. har besøkt Norge for å lære.  

Teknologi  

I løpet av 60-årene ble det utviklet en tarekutter med en påmontert pose, som ble slept etter fartøyet. Den avkuttede 
stortaren samlet seg i posen og ble heist og tømt om bord i båten. Denne høstemetoden avlastet den tradisjonelle 
tarekuttingen med ljå og sigd. Tarekutteren førte til en oppgang i råvaretilgangen for alginatproduksjonen, men 
heftet (roten) til stortareplanten stod igjen og råtnet. På 70-tallet ble det utviklet en grindtrål, som ligner på en 
tradisjonell bærplukker, hvor tareplantene fester seg mellom tindene, og hele tareplanten rives løs fra havbunnen. 
Denne teknologien gjorde at hele tareplanten kunne benyttes i produksjon av alginat, og tarehøstingen ble enda 
mer bærekraftig (mindre svinn). Videre så ble det observert bedre gjenvekst på høstefeltene etter høsting med 
grindtrål. Årsaken er at et råtnende hefte opptar plass for nye tareplanter, og dermed ble det bedre forhold for nye 
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stortareplanter til å bunnslå nå heftet også er høstet. I dag er det en videreutviklet grindtrål som benyttes. 
Grindtrålen fungerer best på jevnt underlag, slik at store deler av høstefeltene ikke er høstbare med grindtrålen. 
Grindtrålen kan skades ved for ujevn bunn og i områder med mye stor stein.  

Før satellittsporing, så var ikke hemmeligheten mellom tarehøsterne hvor stortaren var, men hvor en kunne høste 
uten at høsteredskapen ble skadet eller satte seg fast. Årsaken til at teknologien ikke er byttet ut etter nærmere 50 
år, er at grindtrålen ikke har negative effekter på havbunnen og verken vi eller andre næringsaktører har lykkes i å 
utvikle en teknologi som er like bærekraftig og effektiv som grindtrålen.  

Fartøyene som høster stortare har imidlertid gått fra tradisjonelle robåter til spesialbygde høstefartøyer, slik som 
høstefartøyet Taresund. Fangstene ble tidligere levert til de mange taremottakene som lå langs kysten fra Rogaland 
til Møre og Romsdal. I dag er det bare et landbasert stortaremottak igjen. Mottaket eies og driftes av DuPont, og 
ligger på Smørholmen i Eide kommune. I dag leveres ca 80 % av stortarelastene til spesialtilpassede mottaksfartøy; 
Bona Safir og Bona Sea. Ved å på den måten flytte mottakene fra land til vann har en fått store reduksjoner i CO2 

utslippene fra høsteflåten. Per i dag er det 9 aktive høstefartøy. 

DuPont Nutrition Norge sin aktivitet i Norge 

• Ca 110 ansatte på produksjonsanlegget på Karmøy + 10 lærlinger 
• Ca 25 stk på Langhus, Bærum kommune 
• Ca 60 sysselsatte på sjøsiden, fra Rogaland til Trøndelag 
• Omsetter for ca 1,5 Mrd. NOK per år 

DuPont eier 5 aktive høstefartøy og et reservefartøy. Fartøyene er driftet av underleverandører. Tre av 
høstefartøyene bemannes av 2 personer, skipper og kranfører, som enten har 3 – 3 eller 2 – 2 skiftordning. De to 
siste aktive høstefartøyene har fast bemanning, skipper og kranfører, og leverer til vårt mottak på Smørholmen 
mandag til torsdag, ved høsteforhold.  

 

Andre aktører i næringen 

DuPont kjøper også inn stortare fra 4 andre private høstefartøy.  

I tillegg til DuPont, er Nutrimar AS aktiv i tarenæringen, og har nylig bygget et tørkeanlegg på Frøya, samt to 
høstefartøy. 

Regelverk 

For å høste stortare i Norge er  

det tilstrekkelig å melde fartøyet inn til Fiskeridirektoratet, siden det ikke er konsesjon eller kvoter på stortare. 
Videre må fartøyet oppfylle strenge krav fra Sjøfartsdirektoratet, mht. stabilitet og krankapasitet.  

Høsting av stortare er underlagt Havressursloven, som har som formål: 

«Å sikre ei berekraftig og samfunnøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det 
tilhøyrende genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna.» 

Videre er høstingen styrt av en nasjonal forskrift; forskrift om høsting av tang og tare, samt tidligere fylkesvise 
høsteforskrifter, som nå er slått sammen til: Forskrift om høsting av tare i fylkene Rogaland og Vestland (2018) og 
Forskrift om høsting av tare, Møre og Romsdal og Trøndelag (2019). De tidligere høsteforskriftene var fylkesvise 
(Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) og de fleste hadde 
den inndelingen høsterne lagde på 60 tallet. De nye høstefeltene har lik utforming, er en sjømil fra sør til nord, og 
følger breddeminuttene. I tillegg har Havforskningsinstituttet anbefalt, etter flere års forskning i området Vega til 
Trøndelag, i søndre del av Nordland, å åpne dette området for kommersiell stortarehøsting.  
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Hvert høstefelt har et feltnummer og en bokstav som viser hvilken syklus det tilhører; A, B, C, D og E felt. 
Høsterekkefølgen er A, C, E, B og E, slik at nabofelt ikke blir høstet i påfølgende år. Denne løsningen sikrer eventuell 
reetablering av spredningssvake arter.  

Høstefeltene i Rogaland og Vestland åpnes 1. september hvert år, mens høstefeltene i Møre og Romsdal og 
Trøndelag åpnes 1. oktober hvert år. Før åpning av nye felt foretar Havforskningsinstituttet undersøkelser av 
høstefeltene for å sikre at feltene er klar for høsting. Disse årlige kontrollene har vist at høstefeltene har god 
status.  

I nåværende syklus høster vi stortare fra E - feltene i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal, og A - feltene i 
Trøndelag.  

I tillegg til at feltene må være åpne som høstefelt etter forskrift, må stortarehøsterne forsikre seg om at området 
ikke er fredet, ettersom spesifikke områder i åpne høstefelt likevel kan være fredet. Det er ulike typer fredninger: 
Over 100 områder fra Rogaland til Trøndelag som er totalfredet, Referanseområder, Fredninger som tidvis likevel er 
åpne for tarehøsting og Fredninger som kontinuerlig er åpne for tarehøsting. Feltgrenser og fredningssoner legges 
inn i høstefartøyenes kartmaskiner. Denne informasjonen innhentes fra Fiskeridirektoratets kartverk Yggdrasil, 
Miljødirektoratets Naturbase-kart, Lovdata og fra miljøavdelingen til de ulike fylkesmenne, samt fra tekniske etater 
i kommuner i Norge.  

Alle høstefartøyene er pliktige til å ha to ulike sporingssystemer; AIS og VMS (vessel monitoring system) og de blir 
overvåket av FMC (Fishery Monitoring Center) som er lokalisert på hovedkontoret til Fiskeridirektoratet i Bergen. 
Hvis satellittsporing blir avslått, f.eks. ved verkstedopphold hvor det er nødvendig å koble ut strømmen på 
høstefartøy, kontakter FMC eieren av høstefartøyet umiddelbart. 

AIS data er offentlige, og ved å benytte f.eks. appen Marine Traffic, kan alle følge høstefartøyene: Sjøalg (Dupont), 
Stortaren (Dupont-reservefartøy), Tarebas (Dupont), Tarehav (Dupont), Taresund (Dupont), Tareviking (Dupont), 
Buskalg (privat), Suletrål (privat), Nordskag (Nutrimar AS), Vågøy (Nutrimar AS) 

 

Høsteoperasjonen 

Planlegging av høsting og logistikk er et samarbeid mellom råstoffsjef på land, høsteflåten og mottakene.  

Når et høstefartøy ankommer et høstefelt og er klar for høsting, melder fartøyet til FMC (Fiskeridirektoratet) at 
fartøyet starter høsting, f.eks. via softwareprogrammet I-Fisk. Når høstefartøyet er lastet, eller skal gå til et annet 
høstefelt, melder fartøyet til FMC om at høsteoperasjonen er avsluttet.  

Stortareplantene vises på ekkoloddet, og en kan avlese høyde og tetthet, og i tillegg bunnforhold. 
Høsteoperasjonen utføres ved at grindtrålen senkes til bunn og fartøyet går forover, samtidig som det slippes wire. 
Når fartøyet har passert 50-100 meter senkes hastigheten til fartøyet, og vinsjen drar grindtrålen mot fartøyet i en 
skrått oppoverrettet bevegelse. Grindtrålen høster mest effektivt når den har en jevn svevende bevegelse, like over 
havbunnen, slik at tindene treffer stortareplanten rett over heftet.  

I trålgaten står «tare-rekruttene» igjen uskadet, se bilde 1. Dette er stortareplanter som er fra 1-3 år gamle og som 
ikke vokser større enn til tulipanstørrelse, på grunn av skyggeeffekten fra de voksne stortareplantene. Etter høsting 
får tare-rekruttene god lystilgang, noe som gir en enorm vekst. Dette forklarer at det er høyere CO2 opptak på 
høstefelt sammenlignet med felter som er fredet, eller områder som ikke er høstbare med bruk av grindtrålen. 
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Bilde 1. Bilde tatt like etter høsting, og viser gjenstående tare-rekrutter. Øverst til høyre skimtes voksne 
stortareplanter og tare-rekrutter. 

Etter at høstefartøyet er lastet går fartøyet til et godkjent mottak, som f.eks. Bona Safir eller Vevang Taremottak. 
En grabb med vekt losser høstefartøyet, og stortaren kuttes opp i mindre deler og tilsettes formalin. Etter endt 
lossing skriver mottaket en sluttseddel, helt lik en tradisjonell sluttseddel som benyttes på vanlige fiskemottak, og 
selger og kjøper signerer sluttseddelen. Videre har DuPont utviklet et journalsystem som henter ut fangstdata fra 
Fiskeridirektoratet, hvor vi tilfører ytterligere høsteinformasjon, som f.eks. tråletid. Tråletid er en sentral del av 
optimaliseringen av høstingen.  

Ved nyåpning av et høstefelt kan et høstefartøy høste over 60 tonn per time, men antall tonn per time synker etter 
hvert som feltet blir nedhøstet. Når høstingen blir lavere enn 20 tonn per time er det marginalt lønnsomt å fortsette, 
slik at vi forlater et høstefelt når høstingen når mellom 10-20 tonn per time.   

Noen oppfatninger om tarehøsting og forskning som er gjort på disse områdene: 

• Stortareskog forhindrer erosjon 
o Både modellforsøk og forskning ved Hustadvika viser at stortareskog ikke demper store bølger 

og forhindrer dermed ikke erosjon.  Men det er vist at stortareskog kan dempe små bølger ved 
lavvann. Små bølger har imidlertid ikke en eroderende effekt. 

• Tarehøstere tråler store områder tomt for tare 
o Havforskningsinstituttets Biomasseprosjekt viste at i en 5 årig høstesyklus ble det bare høstet 

ca 26 000 tonn. Totalbiomassen av stortare i dette området var estimert til 477 000 tonn, og 
dermed stod ca 94 % av stortaren urørt igjen.  

• Tarehøsting knuser hummer 
o Hummer og grindtrål trives best i totalt ulik havbunnstruktur. Hummer trives best i steinete 

og/eller ujevn bunnformasjon, mens grindtrålen ødelegges ved slike forhold. En grindtrål koster 
mellom 150-200 000 NOK. 

Annen forskning: 

• Det er mer leppefisk på høstede områder sammenlignet med referanseområder (HI Rap. Nordland 2014). 
• Det er bedre tilvekst for torskejuveniler på høstede områder sammenlignet med referanseområder (HI 

Rap. Nordland 2018). 
• En finner større og flere krabber på høstede områder sammenlignet med referanseområder (HI Rap. 

Nordland 2018). 
• Det er et høyere CO2 opptak på høstede områder sammenlignet med referanseområder (HI Rap. Nordland 

2018). 
• En finner lik fangstutvikling for sei og torsk, både oppgang og nedgang, i høstede områder og i 

referanseområder (HI Rap. Nordland 2016 og 2018). 
• En finner ingen (negativ) effekt på gytesuksess hos torsk (HI: Kelpfish prosjektet). 
• En har ikke funnet noen effekt på skarvers valg av matområde (Christensen-Dalsgård et al 2020). 

 

Kontaktinformasjon: Råstoffsjef Harald Bredahl (Cand. Scient. Marinbiolog):  harald.bredahl@dupont.com,  
99520103 
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Vedlegg 4. Brev fra NFD til KMD datert 18.desember: Anmodning om klargjøring av Fylkesmannens adgang til å 
avskjære statlige innsigelser  

  

746



Kystsoneplan for Namdalen og Fosen  Tareskogutredning 
 

   side 27 
 

  

 

 

747



 

  

INNSPILL TIL FELLES 
KYSTSONEPLAN FOR 

NAMDALEN 
Tareskogforvaltning 

Elin Hovik Skage 
[E-postadresse] 

748



1 
 

Innhold 

1. Innledning ........................................................................................................................................ 2 

1.1 Bakgrunn ....................................................................................................................................... 2 

1.2 Om utkast til tareskogsutredning .................................................................................................. 2 

2. Vurdering av områder hvor det skal forbys kommersiell tarehøsting i kommunene ....................... 11 

2.1 Namsos kommune ....................................................................................................................... 13 

2.2 Høylandet kommune ................................................................................................................... 15 

2.3 Osen kommune ........................................................................................................................... 15 

2.4 Åfjord kommune.......................................................................................................................... 17 

2.5 Leka kommune ............................................................................................................................ 21 

2.6 Flatanger kommune .................................................................................................................... 29 

2.7 Ørland kommune......................................................................................................................... 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

749



2 
 

1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Arbeidsgruppen som er etablert i forbindelse med utarbeidelse av felles kystsoneplan for 

Namdalen (KPN), fikk i desember 2020 i oppgave fra prosjektleder å gjennomgå utkast til 

tareskogsutredning utarbeidet av prosjektleder, samt å komme med innspill på områder i 

kommunen en ønsker å forby taretråling. Utredningen er vurdert både av medlemmene i 

arbeidsgruppen samt at en har konferert med fagmiljø for å få en grundig faglig vurdering av 

innholdet og de konklusjoner som trekkes i utredningen. Frist for kommunene til å komme 

med innspill ble satt til 1.3.2021. Arbeidsgruppen har blant annet invitert forsker Svein-

Håkon Lorentsen til et teams møte i januar og i dette møtet gikk Lorentsen gjennom 

hovedkonklusjonene i utredningen og koplet dette til det han anser som viktige foreløpige 

funn fra forskninga. Lorentsen ga tydelige signaler på at det fortsatt er manglende kunnskap 

og forskning på området, og at en med sikkerhet kan fastslå at en ikke har tilstrekkelig 

forskning til å konkludere med at tarehøsting ikke påvirker økosystemene i og rundt 

tareskogene våre. Prosjektledelsen ble invitert til dette møtet, men valgte å avstå.  

Innspills-notatet fra arbeidsgruppen har til hensikt å 1. samle og forklare kommunenes 

vurdering av utredningen og 2. samle og presentere innspill fra kommunene på områder en 

ønsker å unnta/forby kommersiell tarehøsting. Arbeidsgruppen ber om at samtlige innspill 

tas med videre i arbeidet med siste del av kystsoneplanleggingen.  

1.2 Om utkast til tareskogsutredning 

Arbeidsgruppen har gått gjennom utredningen og konferert med forskningsmiljø og fagfolk, 

og kommet fram til følgende konklusjon: Utkast til tareskogutredning som ble framlagt for 

kommunene i desember vurderes av arbeidsgruppa som ufullstendig. Det er behov for en 

større grad av drøfting og nyansering rundt tematikken, hvor man hensyntar ulike faglige og 

forskningsmessige ståsteder.  

Arbeidsgruppen ser derfor bort fra denne i sin vurdering av områder en ønsker å unnta fra 

kommersiell tarehøsting. Utkastet legges altså ikke til grunn for kommunenes administrative 

vurderinger.  
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Det er bekreftet fra forskere som forsker på miljø- og naturmessige konsekvenser ved 

industriell tarehøsting, at det er behov for mer forskning når det gjelder taretrålingens 

påvirkning på sjøfugler og biologisk mangfold for øvrig, og dermed at kunnskapsgrunnlaget 

ikke er godt nok. Det er blant annet avdekket at det er korrelasjon mellom 

tareskogforekomster og gyteområder, og om det ikke alltid er direkte korrelasjon vil 

nærliggende tareskog til gyteområder fungere som oppvekstmiljø for yngel. 

Økosystemeffekter må undersøkes for at man i fremtiden skal redusere framtidig negativ 

påvirkning på marine økosystemer.  

Det er mange interesser og verdier som skal vektes mot hverandre i denne typen arbeid, 

også andre næringer enn akvakultur - ikke minst fiskerinæringen. Bærekraftig forvaltning må 

være en fremtredende premiss for planlegging også i kystsonen og dette, samt andre 

forskningsmessige usikkerheter, legges til grunn for kommunenes vurderinger av områder en 

ønsker å unnta fra kommersiell tarehøsting. Vurderinger fra hver enkelt kommune følger 

videre i dette innspills-notatet.  

Tarenæringen ser ut til å gi et inntrykk av at når det er mangel på kunnskap, skal tråling gis 

tillatelse inntil kunnskap er tilgjengelig. Dette er en speilvending av prinsipper som gjelder på 

land der tiltakshaver i større saker blir pålagt kunnskapsinnhenting før tiltak kan realiseres, 

og bryter med føre-var prinsippet. 

I utredningen blir høsting «uskyldiggjort» med at man i dag høster bare 160 000 tonn av en 

samlet biomasse på 59 mill. tonn, og har en årlig tilvekst på 40 ganger høstet biomasse. Det 

oppgis videre at stormer årlig river løs 7 mill. tonn tare.   

Ser man nærmere på tallene, gir 40 ganger høsting, en årlig tilvekst på 6,4 mill. tonn. 

Tilveksten er altså 0,6 tonn lavere enn det som løsrives. Om disse tallene legges til grunn, 

sier det oss at tareskogen ikke er i vekst eller i utbredelse, og kan være et tegn på at 

tareskogen stor sett er gammel.  

Når tareutredningen setter den totale høstemengden opp imot samlet biomasse gir ikke 

dette noe god tillit til forvalterkunnskap, men tolkes heller som en måte å uskyldig-gjøre 

inngrepene. Skal man se på bærekraft i utnyttelse av en ressurs må man se på uttaket i 

forhold til produksjonen og reproduksjonen. Er dette tallet lavt, bør en kunne ta romslige 

hensyn til de utfordringene som forskningen til nå påpeker at taretrålingen har. 
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Havforskningsinstituttets overvåkings- og forskningsprogram viser at taren som plante stort 

sett re-etableres innfor en syklus på 4-5 år, mens restitusjon av tareskogens biologiske 

mangfold knyttet til begroingsorganismer (epifytter) og alderssammensetning tar lengre tid. 

Undersøkelsene tyder på at tareskogen og det biologiske mangfoldet i Møre og Romsdal og 

Trøndelag vil kreve en høstesyklus som er lengre enn 5 år for å sikre reetablering av det 

biologiske mangfoldet. En forlenget hvileperiode mellom påfølgende høstinger vil gi 

tareøkosystemene bedre muligheter til å etablere en klimakstilstand av en viss varighet. 

Tidligere studier har vist at det kan gå inntil 10 år etter høsting før tareskogens 

klimakssamfunn inkludert påvekstalger er gjenetablert.  

Det er også verdt å merke seg at Havforsningsinstituttet har frarådet høsting i østlige 

kystområder på Sør-Helgeland (Steen et al. 2019): De indre, østlige kystområdene (øst for 

lengdegrad 11° 45’) på strekningen mellom Trøndelagsgrensen og Vega vurderes som lite 

egnet for høsting i industriell målestokk da stortarevegetasjonen her er lite utviklet både med 

hensyn på utbredelse og størrelse (Steen et al. 2019). For de vestlige kystområdene på sør-

Helgeland (Muddværet – Trøndelagsgrensen) er det gitt følgende anbefaling: For å gi 

tareøkosystemene mulighet til å reetablere seg mellom høstingene i henhold til målsetning 

om økosystembasert forvaltning, bør feltene i sørlig del av Nordland ha en hvileperiode på 

minst seks år mellom påfølgende høstinger, dvs en høstesyklus på minst syv år. 

Vekstsoneanalyser tyder også på at den årlige stilveksten for eldre tareplanter er høyere i 

Nordland, enn for tilsvarende aldersgrupper lenger sør. En høstesyklus på 7 år kan derfor gi 

et bedre ressursutbytte i Nordland, enn hva tilfellet ville vært for tarehøstefeltene lenger sør 

langs vestlandskysten. Det er nærliggende å tro at dette kan ha relevans for de nordlige 

deler av Trøndelagskysten, da særlig for Leka (Horta og Sklinna) som ligger nær 

fylkesgrensen mot Nordland (Havforskningsinstituttet. Tareundersøkelser i Nordland i 2019. 

https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2020-9#sec-6) 

 

Det hevdes fra tarenæringen, gjengitt i utredningen, at høstingsstripene ikke snauer ned 

tareskogen, men setter igjen tare i ulik lengde på grunn av at havbunnen er ujevn og at 

trålen ikke følger bunnen. Vi antar da at inngrepene vil variere med bunnforhold og 

bunntopografi. De lokale forholdene vil da være avgjørende for hvordan trålingen i ulike 

deler av Namdalen og Fosen vil påvirke tareskogene. Kunnskapsgrunnlaget om grunnforhold 
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og havdyp (som antakelig ikke er godt nok i dag) må settes i system for best mulig å forutsi 

resultatene. Som alternativ eller supplement bør det stilles krav om at vegetasjonen som blir 

stående igjen bak trålen kontinuerlig filmes, for at man skal kunne justere seg inn på en mest 

mulig bærekraftig høsting. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har avklart tydelig at kommunene faktisk har 

hjemmel i plan- og bygningsloven til å vedta bestemmelser i arealplanen som forbyr 

tarehøsting når dette er velbegrunnet med hensyn til andre interesser (brev av 24.04.20 fra 

KMD, samt tidligere avklaring i brev fra KMD i 2016). 

Lovgrunnlag 

Taretråling som tiltak reguleres slik kommunen oppfatter det av tre forskjellige lover i 

samvirke:  

• Havressursloven - en sektorlov som regulerer høsting og annen utnytting av 

viltlevende marine fisk, sjøpattedyr, marine organismer og planter med tilhold i 

sjøen, herunder tare. Loven forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet og 

kompetansen til å fastsette forskrift om tarehøsting er delegert til Fiskeridirektoratet.  

• Plan- og bygningsloven (pbl.) - en prosesslov og loven for samordning og avveining av 

samfunnsinteresser generelt og arealbruk spesielt. Kommunen har ansvar for 

forvaltning av arealer og naturressurser, naturtyper og arter innen eget planområde.  

• Naturmangfoldloven (nml.) - en sektorovergripende lov. Så lenge naturmangfold 

berøres skal prinsippene i nml. §§ 8-12 alltid legges til grunn. I tillegg vil NML § 49 få 

anvendelse for virksomhet utenfor verneområder der slike tiltak kan skade 

verneverdiene: Kan virksomhet som trenger tillatelse etter annen lov, innvirke på 

verneverdiene i et verneområde, skal hensynet til disse verneverdiene tillegges vekt 

ved avgjørelsen av om tillatelse bør gis, og ved fastsetting av vilkår.   

 Naturmangfoldet i tareskogen skal sikres for å bevare viktige oppvekstområder for 

lokale bestander av fisk og krabbe, funksjonsområder for sjøfugl og for å 

opprettholde bølgevernet rundt sårbare øyer og holmer 
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Naturmangfoldloven  

Prinsippene i nml. §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 

myndighet i alle tilfeller der naturmangfold berøres. §§ 11-12 kommer ikke til anvendelse 

der tiltaket ikke kan gjennomføres. 

Kunnskapsgrunnlaget §8 

Kunnskapsgrunnlaget når det gjelder tarehøsting er mangelfullt. Det er gjort studier av 

gjenvekst hos tare og en del av tarens påvekstorganismer som viser at gjenveksten på 

høstefeltene jevnt over er god, og at småfisken kommer tilbake når taren vokser til. Dersom 

fokus er maksimal ressurs-utnyttelse av taren er dette godt nok. Dersom forvaltningen av 

tareskogen skal være økosystem-basert blir det feil.  

Økosystemtilnærming og samlet belastning - § 10 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet 

er eller vil bli utsatt for. 

Tareskogen utgjør et tredimensjonalt habitat med mangfoldige nisjer, som gir grunnlag for et 

rikt biologisk mangfold av både små og store alger og dyr. Det er ikke bare fastsittende 

organismer som har tilhold i tareskogen. Mange frittlevende arter, spesielt i juvenile stadier, 

er avhengig av taren. Det er for eksempel vist at små taskekrabber kan ha tilhold i tarens 

bunnfester i opptil to år før de begynner å vandre dypere. Fiskelarver søker også mot 

vegetasjon når de begynner å få farge og er avhengig av tareskogen som beiteområde og 

som beskyttelse mot predatorer.  

Modellstudier utført av Havforskningsinstituttet (HI) tyder på at mengden stortare som tas 

ut gjennom høsting er liten sammenlignet med den stående storbiomassen på et regionalt 

nivå (6%). Lokalt kan imidlertid uttaksgraden være høyere, og på enkelte av HIs 

overvåkningsstasjoner er det registrert uttaksgrad på mer enn 75% (Steen, H., 2019). Selv 

om store sjøarealer nasjonalt har forekomst av tare, og kun en liten andel høstes hvert år, 

kan altså den samlede belastningen lokalt være stor. 

Føre-var-prinsippet § 9 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 

virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 

naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, 
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skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 

forvaltningstiltak. 

Det er viktig å ha forståelse for at det i planprosess etter plan- og bygningsloven skal gjøres 

avveininger mellom ulike interesser. Her er det ikke bare naturinteressene i seg selv som har 

betydning, men planmyndigheten skal også ivareta lokalbefolkning, friluftsliv-, og 

næringsinteresser som mener at en definert aktivitet, på kort og/eller lang sikt, kan få store 

negative konsekvenser for naturresursene, næringsgrunnlaget og det biologiske mangfoldet. 

Det vil i denne sammenheng være legitimt å bruke føre-var-prinsippet for å ivareta 

naturgrunnlaget til fordel for disse interessene og da faktisk forby industriell tarehøsting i 

definerte områder.   

Kunnskapsgrunnlaget og effekten av kommersiell tarehøsting 

Det kommer fram i studie utført på Sklinna (Christensen-Dalsgaard, S. et al., 2020) at det er 

behov for mer kunnskap før man kan konkluderer hvilken effekt taretråling har på 

sjøfuglbestandene. Observasjoner tyder på at taretråling fører til nedgang i seibestanden i 

en slik grad at det kan påvirke sjøfuglenes hekkesuksess. Det påpekes at bedre 

undersøkelser er påkrevet, at det er nødvendig med flere studier for å kvantifisere om de 

observerte endringene i torskefiskbestanden (sei) reduserer beiteforholdene slik at det 

påvirker hekkebestandene.  

Fra forskningshold får vi opplyst følgende angående kunnskapsgrunnlaget:  

• Det er uvisst om taretråling har effekt på sjøfugl, til det er kunnskapsgrunnlaget for 

dårlig. 

• Det er imidlertid indikasjoner på at taretråling har potensiale til å påvirke sjøfugl 

negativt. 

• Det er gjort veldig få relevante studier for å belyse problemstillingen så 

kunnskapsgrunnlaget er svært mangelfullt. 

• Næringen, eller forvaltningssektoren for taretråling, har ikke deltatt i finansiering av 

forskning for å belyse eventuelle effekter av aktiviteten.  

Flere kystnære sjøfugler sliter (kilde: Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl). De 

mest aktuelle artene ift. taretråling. 
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• Ærfugl ca. 80% tilbakegang på strekningen Smøla-Lofoten i perioden 1986-2020, p < 

0,001 

• Storskarv ca. 35% tilbakegang i Norskehavet (p=0,09) 

• Toppskarv stort sett stabile bestander. Økning på Sklinna i perioden 1984-2020, men 

nedgang på 6% årlig i perioden 2015-2020 (i periode med taretråling) 

• Teist tilbakegang langs hele kysten 

Fra sjøfuglforskerne får vi også opplyst at tareskogsområdene ser ut til å være en 

nøkkelressurs for de sterkt reduserte bestandene av krykkje, alke og lomvi når de mer 

pelagiske byttedyrene uteblir. På Sklinna benytter lomvi tareskogsområder til beiting.  

 

Studier har vist at tareskog er svært viktig habitat for ung kysttorsk. Viktige gyteområder 

mister sin viktighet hvis det ikke er nok tareskog tilgjengelig for yngelen. Med dagens 

høstefrekvens og ved stor uttaksgrad (på enkelte av HIs overvåkningsstasjoner er det 

registrert uttaksgrad på mer enn 75%) vil dette kunne medføre liten andel fullvoksen 

tareskog og dårligere vilkår for torskeyngel og andre arter.  

Tilstedeværelsen av småfisk i tareskogen gjør den også til et svært viktig beiteområde for 

sjøfugl. Nasjonalt er sjøfuglbestanden synkende. I områder der det har vært høstet tare over 

lengre perioder har man sett tendenser til nedgang i sjøfuglbestander, og enkelte arter har 

helt sviktende hekking (Teist i Sogn-og fjordane og toppskarv i More- og Romsdal). Negative 

bestandsendringer oversees til tross for at endringene har skjedd i perioder med taretråling. 

Dette skal ha vært formidlet til tareindustrien mange ganger, uten at de har brydd seg om 

det. I stedet viser tarenæringen ensidig til positiv bestandsendring hos sjøfugl i områder med 

taretråling (stortare.no). 

Forskningen viser en klar korrelasjon mellom viktige tareforekomster og beiteområder for 

sjøfugl. Forskning viser at særlig Teist som beiter lokalt (innenfor en aksjonsradius på noen 

kilometer) kan få redusert næringstilgang som følge av redusert tilgang på småsei i områder 

hvor det har blitt høstet tare. Teist har normalt en begrenset aksjonsradius ut i fra 

hekkekolonien, typisk rundt 4 km. Taretråling innenfor aksjonsradius (1 nm, ~2 km transekt) 

kan potensielt få stor betydning. Sogn og Fjordane har hatt taretråling siden 1972. 

Fylkesmannen i Sogn-og fjordane skriver i en rapport «Hekkebestanden av teist braut 
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sammen på slutten av 80-talet, og har vore liten sidan» og videre «Til skilnad frå dei andre 

alkefuglane fiskar teisten i tareskog, og er dermed følsam for taretråling». 

 
Figur: Forskningen viser en klar korrelasjon mellom viktige tareforekomster og beiteområder 

for sjøfugl. Figuren viser Toppskarvens bruk av verdifulle tareskogområder i Leka 

(Christensen-Dalsgaard et al. Marine Biology 2017).  

 

Langtidsvirkningene av taretråling på sjøfuglbestander er ikke undersøkt. Det er ikke 

forsvarlig, ut fra studien (Sharing the neighbourhood: assessing the impact of kelp harvest on 

foraging behaviour of the European shag | SpringerLink) å konkludere med at 

kunnskapsgrunnlaget er godt nok som grunnlag for å si hvilke effekter taretråling har på 

sjøfugl, og det finnes ikke forskning som kan si noe om eventuelle effekter av taretråling på 

teist og ærfugl.  

Økosystemeffekter må undersøkes for at man i fremtiden skal redusere negativ påvirkning 

på marine økosystemer. Undersøkelsen har avdekket signifikant overlapp i habitatbruken til 

skarv og taretråleområder, noe som indikerer et konfliktpotensial, og derfor er med på å 

underbygge argumentet for å bruke føre-var-prinsippet og unnta definerte verdifulle og 

sårbare områder for kommersiell tarehøsting gjennom kystsoneplanen.  
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Dette argumentet underbygges også i publiseringen på NINAs nyhetsartikkel publisert 

18.09.20 https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/5074/Sj-248-fugl-og-taretr-

229-ling-konflikt-eller-sameksistens : Taretrålingen overlappet betydelig med de områdene 

hvor GPS-loggerne viste at toppskarven lette etter mat. De fleste fuglene beitet i områder 

som også var godt egnet til å høste tare fra, det vil si områder med tett tareskog. Siden 

tråledataene var inndelt månedsvis og oppsummert for relativt store områder var det ikke 

mulig å avdekke finskala endringer i skarvenes adferd som følge av taretråling. Likevel 

identifiserte forskerne flere temaer som burde tas opp i fremtidige studier av hvordan sjøfugl 

påvirkes av tarehøsting. Blant dem er behovet for eksperimentelle studier, for å undersøke og 

avdekke mulige effekter av tarehøsting gjennom de ulike trofiske nivåene i økosystemet.  

Taren trives best i områder med bølgeaktivitet. Når den høstes blir bølgevernet borte. Det er 

ikke usannsynlig at dette kan ha negative konsekvenser både for fugleliv og andre verdier. 

 

Forslag til planløsning og planbestemmelser 

Planløsning: 

Tareskogområdene legges ut til naturområder (6600) og/eller flerbruksområder FFFN (6800) 

Verneområder legges ut til naturområder (6600) 

Viktige fiskefelt legges ut til enbruks fiske (6300) og/eller flerbruksområder FFFN (6800) 

Gyteområder legges ut til naturområder (6600) og/eller flerbruksområder FFFN (6800) 

 

Planbestemmelser:  

 Kommersiell høsting av tare tillates ikke i verneområder, kartlagte tareskogområder 

som har regional og nasjonal stor verdi for biologisk mangfold, samt områder som er 

kartlagt som viktige gyte- og oppvekstområder og viktige fiskefelt.  

 Naturmangfoldet i tareskogen skal sikres for å bevare viktige oppvekstområder for 

lokale bestander av fisk og krabbe, funksjonsområder for sjøfugl og for å 

opprettholde bølgevernet rundt sårbare øyer og holmer. Denne bestemmelsen 

gjelder for tildeling av nye konsesjoner for taretråling. For tildelte konsesjoner gjelder 

bestemmelsen som retningslinje. 
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Det er usikkerhet rundt hvordan tildeling av tillatelser for taretråling foregår. Tidligere ble 

det gitt konsesjoner. Nå foregår dette på andre måter. Bestemmelsene må omformuleres 

slik at de faktisk får gyldighet mht å forby framtidig høsting i de konkrete områdene. 

I det følgende gis en beskrivelse og/eller kartframstilling av de aktuelle områdene. 

Konklusjon 

Vi har sett at det er en klar korrelasjon mellom viktige tareforekomster og beiteområder for 

sjøfugl, og at det også kan være en viktig sammenheng mellom gytefelt og tareforekomster 

som viktige oppvekstområder. Det er derfor stor sannsynlighet for at tarehøsting på sikt vil 

føre til en reduksjon i lokale bestander av både sjøfugl, fisk og krabbe.  

Med utgangspunkt i dagens kunnskapsgrunnlag, føre-var-prinsippet og en generell 

økosystem-tilnærming er det helt nødvendig å skjerme deler av den lokale tareskogen fra 

kommersiell tarehøsting for å forebygge skader på lokalt naturmangfold. Tareskogområder 

av nasjonal og regional verdi bør unntas fra kommersiell tarehøsting av hensyn til det 

biologiske mangfoldet. Føre-var-prinsippet kommer til anvendelse. Særlig viktig er dette for 

tareskogområder som overlapper med eller ligger i umiddelbar nærhet til viktige 

gyteområder og sjøfuglområder. 

2. Vurdering av områder hvor det skal forbys kommersiell tarehøsting 

i kommunene 

Veileder for planlegging i sjø sier følgende: Ordlyden «bruk og vern» av sjø og vassdrag er 

vid, og åpner for at kommunene ut fra vernehensyn kan gi bestemmelser om forbud mot 

tarehøsting i et konkret område, så lenge kommunene har et saklig behov og 

bestemmelsene er innenfor lovens formål. Avsetting av for eksempel naturområde i sjø må 

begrunnes ut fra konkrete forhold som hensyn til kartlagte naturtyper, sjøfuglområder og 

gyteområder av stor verdi. Etter plan og bygningsloven § 11-11 nr. 3 kan kommunen vedta 

bestemmelser om bruk og vern av vannflate, vannsøyle og bunn, og dermed kan det gis 

bestemmelser om at kommersiell tarehøsting ikke er tillatt innenfor slike områder. 

Tilsvarende kan kommunen utarbeide reguleringsplan for viktige naturområder i sjø. 
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Da arealplanen styrer framtidig arealbruk og ikke eksisterende bruk, vil kommunens 

prioriteringer i arealplanen være et grunnlag for innspill i prosessen med utarbeidelse av nye 

forskrifter om taretråling. 

Det gis videre noen forslag til planløsning i veilederen: 
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2.1 Namsos kommune 

Vurdering av områder som skal unntas for kommersiell tarehøsting i Namsos kommune 

Tabellen viser verneområder som ligger i Namsos kommune som sikrer vern mot taretråling. 

Legges inn med eget formål i plankart: 

Område Vern Kommentar 

Aldegården vernet etter 

naturmangfoldloven 

Viktige områder for sjøfugl, 

også rødlistearter. Fugl 

avhengig av næringssøk 

utenfor verneområdene, slik 

at det rundt verneområdene 

sikres en tilstrekkelig stor 

sone som unntas fra 

kommersiell tarehøsting. 

Størrelse på vernet areal må 

gjøres i samråd med 

uavhengig biologisk 

kompetanse. Naturlig at 

verneområdene bindes 

sammen i en og samme 

sone vernet mot 

kommersiell tarehøsting. 

Steinan/ Flotra vernet etter 

naturmangfoldloven 
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Områdene Aldegården og Steinan/Flottra er små grupper av øyer og holmer som er vernet 

med forskrifter i medhold av Naturmangfoldloven. Verneformålet er sterkt knyttet til rike 

hekkebestander av til dels rødlisteartede sjøfuglarter. Begge verneområdene inkluderer en 

sone med sjø på ca 100 meter utenfor øyene/ holmene. Sjøfugl har ofte lange næringssøk fra 

hekke og oppholdsområdene, slik at det er naturlig å anta at det rike fuglelivet i 

verneområdene er avhengig tilstanden i et langt større område enn akkurat det som er 

fredet. Med bakgrunn i naturmangfoldloven §9 om føre- var prinsippet bør man derfor 

unnta fra tråling alt areal mellom verneområdene og i en fastsatt avstand fra 

verneområdene anbefalt av fagekspertise på sjøfugl.  

Områder som ikke sikrer vern mot taretråling, men som en allikevel vurderer at kommersiell 

tarehøsting ikke skal tillates: 

Alle A- og B- områder med tareskog i Namsos kommune. Vi har gjort en vurdering av at 

områder med tareskog av A- og B-verdi er viktige å bevare (både på grunn av 

naturmangfoldet i tareskogen, som oppvekstområde for fiskeyngel og som beiteområde for 

fugl). Disse områdene skal avsettes til kombinert formål «fiske, ferdsel og frilufts- og 

naturområde» i kystsoneplanen. Et slikt arealformål kan det knyttes bestemmelser til, og vår 

bestemmelse er at tarehøsting ikke tillates i disse områdene. 

 

Kilde: Yggdrasil 
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2.2 Høylandet kommune 

Høylandet kommune har ingen aktuelle områder i sin kommune som ønskes unntatt fra 

kommersiell tarehøsting.  

2.3 Osen kommune 

Osen Kommune har 3 områder i sin kommune som en ønsker forbud mot kommersiell 

tarehøsting:  

Buholman naturresservat har et område som allerede er unntatt tarehøsting i dagens KPA. 

Det lyseblå området har formålskode 6600 – naturområde. I områdene med denne koden 

tillates ikke tarehøsting. Det er ønskelig at hele naturreservatet og de overlappende A-

områdene skal fritas for tarehøsting, selv om verneforskriften åpner for det. 
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A-områdene ved Levringen, Buarøya og Kalværet bør unntas kommersiell tarehøsting. De 

ligger tett inntil viktige gyteområder for flere fiskearter, og det er stor fiskeriaktivitet i 

området. Det samme gjelder gruntområdene mellom Bremflesa og Mostertaran.  
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2.4 Åfjord kommune 

Verneområder: 

Måøyan naturreservat i Åfjord kommune er sikret vern mot kommersiell tarehøsting gjennom 

bestemmelsene. Området legges inn med eget formål, naturområde, i plankartet. (Området ligger 

inni område #9 nedenfor.) 

 

Bingsholmsråsa fuglefredningsområde har bestemmelse om at det «ikke må iverksettes 

tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe fuglenes livsmiljø». 

Opplistingen av tiltak som ikke tillates inneholder ikke taretråling, men opplistingen er ikke 

uttømmende. Forskriften tillater dog grunneierens næringsvirksomhet, tang- og tareskjæring 

i nåværende omfang. En mindre del av verneområdet, mot vest, er registrert som A-område 

for tareskogforekomst. 

Området foreslås lagt inn med arealformål naturområde i plankartet, hvor kommersiell 

tarehøsting ikke tillates av hensyn til verneområdet (fuglefredningsområdet) og A-område 

for tareskogforekomst. 
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Tareskog- og gyteområder 

Tareskogområder av nasjonal og regional verdi (A- og B-områder) bør unntas fra kommersiell 

tarehøsting av hensyn til det biologiske mangfoldet. Tarehøstingens effekt på det biologiske 

mangfoldet, herunder oppvekstområder for fisk, er for lite undersøkt. Føre-var-prinsippet 

må derfor komme til anvendelse. Særlig viktig er dette for tareskogområder som overlapper 

med eller ligger i umiddelbar nærhet til viktige gyteområder. Det vises til vurderinger og 

begrunnelser under 1.2 i dette dokumentet. 
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Figur 1 Kart som viser tareforekomster av A og B verdi samt viktig gyteområder. 
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Områdene i figuren nedenfor avsettes til kombinert formal «fiske, ferdsel, frilufts- og 

naturområde» i kystsoneplanen. Til områdene knyttes bestemmelse at kommersiell 

tarehøsting ikke tillates. 

 

Figur 2 Områder med forslag om forbud mot kommersiell tarehøsting. 
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2.5 Leka kommune 

Vurdering av områder som skal unntas for kommersiell tarehøsting i Leka kommune  

Kystsonen i Leka er del av et større grunnhavsområde med stort naturmangfold. I Leka er det 

særlig Sklinna og Hortavær som kan trekkes fram med kvaliteter av høy nasjonal og 

internasjonal verdi for sjøfugl (naturreservater og Ramsar-status) og med tareskog av 

nasjonal verdi (A). I sjøområdene rundt øya Leka finnes de største tareområdene fra 

Bremneset/Storsluin til Leknesøyan og Skeinesset (verneområder). Her ligger også tre 

tilgrensende gyteområder. Sør i Leka fra ytterst i Solsemøyene til Vågøya, er det tareskog av 

nasjonal og regional verdi med 3 tilgrensende gyteområder. Kanskje en av de mest verdsatte 

fiskeområder for lokalbefolkning er Haugssundet/ Frøviksundet. Dette er også et svært viktig 

gyteområde med skrei-innsig.  I tillegg er det flere taregrunner i indre led (Lekafjorden og 

Madsøyvågen) som er verdifull for lokal fiske og friluftsaktivitet.   

 
Figur: Områder med sammenfallende interesser der tareskogen særskilt bør bevares for å sikre viktige 
yngleplasser og viktig naturmangfold. Taretråling bør ikke tillates innenfor disse områdene. 
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Områder med mange sammenfallende interesser (gytefelt og tareskog i kombinasjon med 

friluftsliv, fiske, naturvern) bør ses i sammenheng. Planløsningen kan variere (arealkategori 

naturområde VN eller flerbruksområde FFFN). En kan også avsette bestemmelsesområder (jf 

PBL §11-3) der det gis bestemmelse at i område xx skal tareskogen særskilt bevares for å 

sikre viktige yngleplasser og viktig naturmangfold. Kommersiell tarehøsting tillates ikke 

innenfor disse områdene.  

Verneområder i Leka  

Verneområdene bør inngå i areal hvor kommersiell tarehøsting ikke tillates av hensyn til 

naturmangfoldet og de kvaliteter verneområdene skal sikre.  

Område Verneforskrift Kommentar 

Sklinna naturreservat naturreservat Forvaltningsplan. Formål: natur 

(6600) 

Horta naturreservat naturreservat Forvaltningsplan. Formål: natur 

(6600) 

Horta fuglefredningsområde dyrefredningsområde Forvaltningsplan. Formål: 6800 ? 

Skeisneset 

fuglefredningsområde 

Dyrefredningsområde * Formål: natur 

Leknesøyene 

dyrefredningsområde 

Dyrefredningsområde** Formål: natur ? 

 

Planforslag: Det foreslås at områdene legges inn med eget formål i plankartet. Naturområde 

(6600) er mest naturlig å bruke, men kombinerte formål (fiske, ferdsel, friluftsliv og natur – 

FFFN - 6800) kan tenkes i områder som ikke har den strengeste verneform, der det ikke er 

fredselsrestriksjoner og der «tradisjonelle aktiviteter» kan fortsette. 

Sjøfugl har ofte lange næringssøk og det rike fuglelivet i verneområdene er avhengig 

tilstanden i et langt større område enn akkurat det som er fredet. Med bakgrunn i 

naturmangfoldloven §9 om føre- var prinsippet bør man derfor unnta fra tråling også 

verdifulle arealer i en sone rundt verneområdene. Dette vil i særlig grad gjelde tilgrensende 

tareskogforekomster. Skeisnesset fuglefredningsområde og Leknesøyene 

dyrefredningsområde bør ses i sammenheng. Dette er et verdifullt grunnhavområde med 

tareskog av A- og B-verdi samt tilgrensende gytefelt.   
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Tareskog og gyteområder 

Som utgangspunkt for utvelgelse av områder benyttes Miljødirektoratets kartløsning 

Naturbase, hvor registrerte tareforekomster er klassifisert som svært viktige, viktige eller 

lokalt viktige for biologisk mangfold. Figurene på neste side viser tareforekomster av 

regional og nasjonal verdi i Leka. 

Tareskogområder av nasjonal og regional verdi (A- og B-områder) bør unntas fra kommersiell 

tarehøsting av hensyn til det biologiske mangfoldet i tareskogen, som oppvekstområde for 

fiskeyngel og som beiteområde for fugl. Tareforekomster klassifisert som svært viktige (A) og 

viktige (B) er i stor grad sammenfallende med det man anser å være de viktigste 

beiteområdene for sjøfugl. Det foreslås derfor at eksisterende verneområder med 

tilgrensende tareskogområder og gytefelt ses i sammenheng og unntas fra taretråling.  

I tillegg bør viktige gyteområder med tilhørende tareområder (uansett kartlagt verdi) unntas 

for taretråling. Dette vil ivareta hensynet til gyte- og oppvekstområdene i området og 

eventuelle effekter på fisk i gyteperioden. Herunder vil det være naturlig at hele 

Haugsundet/Frøviksundet unntas for taretråling. Dette er Lekas viktigste gyteområde, 

omkranset av taregrunner, i tillegg til å være viktig område for fiske, ferdsel og friluftsliv. 

Tarehøstingens effekt på det biologiske mangfoldet, herunder oppvekstområder for fisk, er 

for lite undersøkt. Føre-var-prinsippet må derfor komme til anvendelse, jf begrunnelser 

under pkt 1.2. 

Planløsning  

De aktuelle områdene (tareområder av A og B verdi, samt gyteområder) avsettes til 

kombinert formål «fiske, ferdsel og frilufts- og naturområde» i kystsoneplanen. Til områdene 

knyttes bestemmelse at kommersiell tarehøsting ikke tillates. 
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Figur: Høgbrakan og Sliflesin: Kartutsnitt som viser tareforekomster av nasjonal (A) og regional (B) 
verdi. Kilde: Kartverket, Geovekst og Fdir. 

 
Figur: Sklinna og Hortavær: Kartutsnitt som viser tareforekomster av nasjonal (A) og regional 
(B) verdi, samt viktige gyteområder i Horta. Kartlegging av gyteområder i Sklinna mangler. 
 

   
Figur: Kartutsnitt som viser tareforekomster av nasjonal (A) og regional (B) verdi, samt viktige 
gyteområder. 
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Figur: Gytefelt i Leka, jfr kystnære fiskeridata. Leka: Leknestaren, Skeitaren, Madsøyvågen, 
Haug/Frøviksundet, Vågråsa. Solsemøyan: Jernsøylykta, Steinan, Grønnflæsa. Hortavær: 
Sulskjærråsa/Lytto, Utværråsa, Kleppråsa, Stabbråsa.  
I tillegg har vi fått innspill fra Hortavær vel om Svartskjærråsa rett nord-øst av Burøya/Vågøya. 
Sklinna: Det er kommet innspill fra fiskarlaga (lokalt og regionalt) at det eksisterer viktige 
gyteområder rundt Sklinna som ikke er kartlagt. 
 
 

Viktige fiskefelt 

Viktige fiskefelt skal framstilles i plankartet. Det avventes hva prosjektledelsen har fått fram 

av data fra fiskeridirektoratet og hvordan disse data innlemmes i planløsningen. Kartlagte 

fiskeridata fra F-direktoratet har i tidligere runder med arealplanlegging vært av usikker 

kvalitet. Det er derfor ønskelig å sjekke kvaliteten på nye data, gjerne sammen med 

fiskarlagene.  
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Lokalt innspill – fisketuristnæringen 

Lokalt er det kommet innspill om å unnta kommersiell tarehøsting i store områder med 

bakgrunn i lokal erfaring fra sjøfiskeaktiviteter.  

 

 

Referanseområde i Leka 

I hht forskrift om høsting av tare, Møre og Romsdal og Trøndelag 

(https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2019-09-26-1274)  er det opprettet 

referanseområde i følgende område i Leka kommune: Steinflesa. Det er ikke tillatt å høste 

tare i referanseområdene uten særskilt tillatelse fra Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet 

kan endre eller oppheve grensene for referanseområdene.  

Steinflesa representerer et tareskogområde med nasjonal verdi (A) som det er naturlig å 

opprettholde/videreføre som område unntatt for kommersiell tarehøsting også i 

arealplan.  
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Figur: Referanseområdet Steinflesa (blå ramme) i Leka, ca avgrensing, samt tareforekomster 

av nasjonal (A) og regional (B) verdi.   

 

Arealforvaltning i Leka – historikk  

I Leka er det store tareforekomster som siden 2015 har blitt høstet industrielt, og det ble 

åpnet for «prøvehøsting» fra 2010. Både lokale fiskere og andre innbyggere opplever at 

dette har hatt negative konsekvenser for fiskebestanden. 

Leka kommune hadde i høringsutkast til gjeldene kommuneplanens arealdel (vedtatt 2013) 

foreslått bestemmelser til arealplanen som forbyr kommersiell tarehøsting i definerte 

områder, bl.a. for å ivareta sårbare marine økosystemer og viktige fiskefelt/ gyte og 

oppvekstområder. Det ble fremmet innsigelse til planen fra fiskeridirektoratet på dette 

punkt, med begrunnelse at kommunen ikke hadde hjemmel i plan- og bygningsloven til å 

forby kommersiell tarehøsting i de definerte områdene. Bestemmelsene ble på grunn av 

innsigelsen omgjort til retningslinjer. Det har hele tide vært kommunens intensjon å 

håndheve denne myndigheten gjennom kommunens planlegging. Det vises også til Leka 

kommunestyres vedtak til planprogram for kystsoneplan Namdalen. 
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Leka kommunestyre gjorde i mai 2020 følgende vedtak (k-sak 44/20): 

«……….Leka kommunes gjeldende KPA har bestemmelser som skal ivareta sårbare og viktige 

økosystemer. Det forslås derfor at det gis følgende bestemmelser til kystsoneplanen slik at 

kommersiell tarehøsting begrenses og forbys i de sårbare områdene:  

 Høsting av tare tillates ikke i kartlagte tareskogområder som har regional og nasjonal 

stor verdi for biologisk mangfold, områder som er kartlagt som viktige gyte- og 

oppvekstområder og viktige fiskefelt.  

 Naturmangfoldet i tareskogen skal sikres for å bevare viktige oppvekstområder for 

lokale bestander av fisk og krabbe, funksjonsområder for sjøfugl og for å 

opprettholde bølgevernet rundt sårbare øyer og holmer. Denne bestemmelsen gjelder 

for tildeling av nye konsesjoner for taretråling. For tildelte konsesjoner gjelder 

bestemmelsen som retningslinje.» 

Det er usikkerhet rundt hvordan tildeling av tillatelser for taretråling foregår. Tidligere ble 

det gitt konsesjoner. Nå foregår dette på andre måter. Bestemmelsene i kystsoneplanen må 

formuleres slik at de faktisk får gyldighet mht å forby framtidig høsting i de konkrete 

områdene. 
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Lokale innspill i plan-prosessen 

Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse 

at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. (jf 

PBL §5-1).    

Det har kommet innspill fra Fiskarlaget Midt-Norge om ivaretakelse av fiskeinteressene, hvor 

det påpekes at konsekvensutredningen også bør utrede tareskogens betydning som 

oppvekstområde for kysttorsk og andre arter, og hvordan høsting av tare i planområdet bør 

reguleres i forhold til dette. 

Leka kommune har fått muntlige signaler med sterk oppfordring fra lokalbefolkning, lokale 

fiskere og reiselivsnæringen om at viktige fiskeområder må avsettes i planen og ivaretas for 

lokal næring, biologisk mangfold og rekreasjon. Det er særlig kommersiell taretråling som 

oppleves og erfares som en trussel. Det har kommet et innspillskart fra lokal næringsaktør 

der store grunnhavsområder og viktige lokale fiskefelt ønskes unntatt for taretråling. 

Hortavær Vel ønsker at verdifulle områder vurderes i planprosessen og at man «setter av 

spesielle områder som har verdier som tilsier at de ikke skal gjennomgå industrialisert 

tarehøsting». 

2.6 Flatanger kommune 

Flatanger kommune ønsker at følgende referanseområde:  

«Skyttelråsa» 

Unntas fra kommersiell tarehøsting. 

2.7 Ørland kommune 

På grunn av kapasitets/ressursmangel, har ikke Ørland kommune hatt mulighet til å komme 

med innspill på arealer en ønsker å forby kommersiell tarehøsting i egen kommune. Ørland 

kommune er i gang med å utarbeide arealdelen til kommuneplanen, og bruker mye 

ressurser på dette lokalt.  
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KYSTSONEPLAN FOR NAMDALEN - VARSEL OM OPPSTART AV 

PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM - UTTALELSE FRA 

FISKERIDIREKTORATET REGION MIDT  

 

Vi viser til oversendelse fra Namdal regionråd datert 8. juni 2018 med varsel om oppstart av 

planarbeid og høring av planprogram for «kystsoneplan for Namdal».  

 

Fiskeridirektoratets rolle og ansvar i arealplanlegging 

Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og 

havbruksforvaltning i Norge, og er ansvarlig for forvaltninga av de levende marine 

ressursene. Vår oppgave er å ivareta fiskeri- og havbruksnæringens interesser i 

planprosesser i kystsonen, herunder ivaretakelse av marint biologisk mangfold, ved å 

tilstrebe en balanse og bærekraftig utnyttelse av kystsonen. Fiskeridirektoratets 

samfunnsoppdrag sier at vi skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet 

gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø. 

Fiskeridirektoratets regioner skal ivareta disse interessene i det regionale og lokale 

planarbeidet. Planansvarlig har plikt, etter Plan- og bygningsloven, å legge til rette for 

medvirkning, mens Fiskeridirektoratet sine regioner har plikt til å delta. Dersom planen ikke 

tar tilstrekkelig hensyn til sektorinteressene Fiskeridirektoratet forvalter, kan vi fremme 

innsigelse til planen. 

 

Formål med planen 

Formålet med «Kystsoneplan for Namdal» er å sikre bærekraftig verdiskapning og gi 

mulighet for fortsatt vekst og utvikling av havbruksnæringa i regionen. Planen er avgrenset 

til å omfatte planlegging av sjøareal fra kystkontur ut til grunnlinja i kommunene Leka, 

Vikna, Nærøy, Høylandet, Namsos, Fosnes, Namdalseid, Flatanger, Osen, Roan, Åfjord og 

Bjugn.  
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Planen skal gjenspeile ønsket arealpolitikk, lokalt, regionalt og nasjonalt. Planen skal videre 

avdekke og avklare eventuelle interessekonflikter, sikre marin næringssatsing og være 

grunnlag for at regionen fortsatt er en del av de ledende innen marin utvikling, sikre god og 

forutsigelig forvaltning av sjøområdene i regionen, og være dynamisk og fleksibel i forhold 

til framtidige behov. 

 

Arealbruk etter gjeldende planer 

Kommunene som er involvert i dette arbeidet har ulik alder på sine eksisterende arealplaner. 

Noen er gamle og noen er av nyere dato. Det er også forskjeller i hvordan arealformålene er 

brukt. Noen kommuner har brukt hovedformålet bruk og vern av sjø og vassdrag uten 

underformål, noen har mange enbruksområder, og noen har større flerbruksområder, med 

og uten akvakultur. 

 

Uttalelse fra fiskeridirektoratet region Midt 

Fiskeridirektoratet region Midt stiller seg positiv til planprogrammet. Det kommer tydelig 

fram hva som er formålet med planen, hvordan planprosessen skal gjennomføres og opplegg 

for medvirkning fra de ulike interessegruppene.  

 

Kapittel 3 tar for seg planens fokusområder. Alle interesser er tenkt kartlagt for å gi et godt 

grunnlag for konsekvensutredninger og vurderinger. Å få gjort et godt grunnlagsarbeid her, 

hvor de ulike interessene søkes framstilt i temakart ved bruk av geografisk 

informasjonssystem (GIS) vil, etter Fiskeridirektoratets oppfatning, kunne bidra til å avdekke 

potensielle konfliktområder, samtidig som det også vil kunne synliggjøre områder som vil 

være mindre konfliktfylte, eller avdekke områder som kan være aktuelle for sameksistens 

med enkelte former for akvakultur, mens en annen form for akvakutur vil være mer 

konfliktfylt. Det forutsetter imidlertid at data som innhentes, og framstilles i temakart, er av 

god kvalitet, slik at man er sikker på at kartet gir et rett bilde i forhold til områdets 

egenskaper.  

 

I kapittel 3.1 er tema som skal utredes opplistet. De ulike temaene som er nevnt her, viser 

kompleksiteten i arbeidet. Måten de ulike arealformålene planlegges vurdert, vil gi et godt 

grunnlag for fastsettelse av grenser for framtidig arealbruk. Dette vil bidra til 

kunnskapsbaserte avveininger og vurderinger av ulike arealinteresser, og samtidig sikre at 

dette blir dokumentert.  

 

I kapittel 4.1 Biologisk mangfold, er ulike tema innenfor naturmangfold, som skal tas hensyn 

til i arealdisponeringen listet opp. Her kan også sterke tidevannsstrømmer nevnes som et 

tema som kan være verdt å hensynta. I sterke tidevannsstrømmer vil det finnes arter som 

vanligvis er assosiert med større dyp. Større vannstrøm kan redusere effekten av predatorer, 

for eksempel kråkebollebeiting på tare. 

 

I kapittel 4.2 Fiskeri og tarehøsting omtales blant annet viktige gyte- og fiskefelt. 

Fiskeridirektoratet har kartlagte data om gytefelt og viktige fiskefelt synliggjort i vår 
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kartløsning «Yggdrasil». Fiskeridirektoratet jobber kontinuerlig med kartlegging og 

oppdatering av kystnære fiskeridata. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med fiskere og 

fiskarlag i de ulike kommunene. Alder og kvalitet på kystnære fiskeridata i planområder er 

noe variert. Namsos, Fosnes, Namdalseid, Bjugn og Vikna har nylig blitt revidert, disse er 

under behandling for utlegging i vår kartløsning på internett. De andre kommunene har data 

av ulik alder, fra 2002 til 2010. Fiskeridirektoratets arbeidet med oppdatering av kystnære 

fiskeridata foregår kontinuerlig. De kommunene som er involvert i «Kystsoneplan for 

Namdal» er prioriterte områder i dette arbeidet. 

 

De kartlagte og kvalitetssikrede dataene, gjøres tilgjengelig i Fiskeridirektoratets kartløsning 

«Yggdrasil» på vår hjemmeside www.fiskeridir.no/kart 

 

Fiske som formål i arealplaner 

Alt fiske i sjøen blir regulert gjennom havressursloven med unntak av fiske etter villaks. I 

planlegging etter Plan- og bygningsloven er det §11-7 nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med 

tilhørende strandsone som benyttes for å fastsette arealbruk for fiske i sjøområdene. «Fiske» er 

definert blant underformålene i §11-7 nr. 6 og kan enten benyttes som formål alene, eller i 

kombinasjon med en eller flere av de andre arealbruksformålene som er definert under §11-7 

nr. 6.  

 

På generelt grunnlag ber vi om at det legges til rette for at fiske kan utføres uten at annen 

arealbruk kommer til hinder for dette. Fiske kan i mange tilfeller kombineres med annen 

type arealbruk, men i enkelte sjøområder kan faste installasjoner som f.eks. flytebrygger, 

akvakulturanlegg og fortøyningssystem være til hinder for utøvelse av fiske. 

Konfliktpotensialet med annen arealbruk må derfor vurderes på bakgrunn av hvilken type 

fiskeri som foregår i området. Vi tilrår generelt at viktige gyte- og oppvekstområder, kaste- 

og låssettingsområder og områder for aktive og passive redskap tas inn i plankartet som blir 

juridisk bindende, for hver enkelt kommune, og avsettes spesielt med arealformål Fiske (F), 

eller at det inngår i NFFF-område. Dette blant annet fordi vi i viktige gyteområder, som også 

ofte er viktige fiskeområder, i hovedsak har tilrådd avslag på enkelte typer 

akvakultursøknader. Vi finner det derfor naturlig at disse avsettes som områder uten 

akvakultur der de er registrert. Den samme begrunnelsen gjelder delvis for avsetting av 

viktige områder for aktive og passive redskap, og kaste- og låssettingsområder. Viktige 

regionale og eller nasjonale områder for marint biologisk mangfold må også ivaretas.  

 

Hensynet til de marine ressursene  

Generelt ber vi om at arealbruken innenfor alle områder hvor det er registrert marine 

naturtyper blir vurdert. Fortrinnsvis bør gyteområder, ålegressenger og områder hvor det er 

registrert levende marine ressurser som er klassifisert som nasjonalt eller regionalt viktige 

(A- og B-områder), sikres mot tiltak som vil medføre høy grad av risiko for 

ødeleggelse/skade. Til hovedformålet Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

kan fiske eller naturområde benyttes som underkategori.  
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I områder hvor det er registrert viktige naturtyper er det anledning til å legge inn 

hensynssone etter §11-8 bokstav c) sone med særlig hensyn til bevaring av naturmiljø, eller 

bokstav d) sone for båndlegging i påvente av vedtak etter annen lov, eller som er båndlagt etter slikt 

rettsgrunnlag. Til hensynssonene kan man fastsette hvilke forskrifter og retningslinjer som 

gjelder eller skal gjelde i medhold av andre lover for å ivareta det hensynet sona viser. 

 

Marine naturtyper inkluderer blant annet korallforekomster, ålegressenger, større 

tareskogforekomster, sterke tidevannsstrømmer, poller, skjellsand, israndavsetninger, 

bløtbunnsområder i strandsonen, spesielt dype fjorder, fjorder med naturlig lavt 

oksygeninnhold i bunnvannet, større kamskjellforekomster og littoralbasseng. Innenfor 

planområdet er det flere områder som har kjente forekomster av en eller flere av disse 

naturtypene. 

 

Akvakultur som formål i arealplanen 

Akvakulturvirksomhet blir regulert gjennom akvakulturloven og et av vilkårene som må 

være oppfylt ved tildeling av akvakulturtillatelse, er at tiltaket ikke er i strid med vedtatte 

arealplaner eller vernetiltak. I plan- og bygningsloven er akvakultur definert blant formålene 

under §11-7 nr. 6, og kan enten benyttes som formål alene, eller i kombinasjon med en eller 

flere av de andre arealbruksformålene som er definert her. §11-11 nr. 3 gir hjemmel til å lage 

bestemmelser til hvordan akvakultur kan etableres på overflata, i vannsøylen og på bunnen. 

Det er videre anledning til å ha bestemmelser om hvilken artsgruppe eller arter av 

akvakultur som enkeltvis eller i kombinasjon kan etableres jf. §11-11 nr. 7. 

Det er fylkeskommunen som har tildelingsmyndighet og tilsvarende retten til å fremme 

innsigelse til arealplaner på vegne av akvakulturinteressene. Dette fratar likevel ikke 

Fiskeridirektoratet sitt ansvar for å ivareta akvakulturnæringens interesser i planarbeidet. 

Fiskeridirektoratet er sektormyndighet som skal ta vare på nasjonale akvakulturinteresser og 

vil fortsatt komme med innspill om akvakulturinteresser. 

 

Konfliktpotensialet med annen arealbruk vil variere fra overflata gjennom vannsøyla og ned 

til forankring på bunnen. For fiskeriene er det ofte fortøyningssystemene og ankerfestene på 

sjøbunnen som skaper problemer for utøvelsen av fisket.  

 

Generelt ber vi om at det settes av tilstrekkelig areal som sikrer videre drift ved etablerte 

anlegg. Det er viktig å avklare den totale arealbruken, og hvilke behov det er til å sette av 

areal på overflata, gjennom vannsøyla og på bunnen. 

 

Akvakultur er fremdeles ei næring i utvikling. Og bruk av ny teknologi og endring av 

rammebetingelser, vil spille en stor rolle når det gjelder næringa sitt behov for areal. 

Sjøområdene som i dag er satt av til akvakultur, er i noen kommuner, tilpasset «gammel» 

teknologi, og tar ikke høyde for å møte næringa sitt behov for å ta i bruk større areal som 

utviklinga har ført med seg. Det er spesielt viktig å vurdere arealbruken i sjøområdene der 

det tidligere er søkt om dispensasjon fra gjeldende kommuneplan for utvidelse av 

akvakulturanlegg. 
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Potensialet for framtidig akvakulturvirksomhet er i mange områder ikke fult utnyttet. I 

prinsippet bør akvakultur inngå som arealbrukskategori i områder der akvakultur ikke 

medfører reell konflikt med et eller flere av de andre formålene. Det kan i framtida bli 

aktuelt med annen type akvakultur enn det vi kjenner til i dag. Blant annet så er taredyrking 

en forholdsvis ny type akvakultur, som vi kan få se mer av i framtida.  

 

Fiskeridirektoratet region Midt ser det generelt som nødvendig at det blir satt av 

tilstrekkelige sjøareal som sikrer etablering, drift og utvikling for havbruksvirksomhet, og for 

allerde godkjente lokaliteter. Områder for akvakultur må avsettes som akvakulturområder 

alene, eller som kombinerte formål i sjø, der akvakultur inngår. Områdene må være så store 

at tillatelsene blir sikret tilstrekkelig areal for utvidelse og justering, slik at man unngår 

søknad om dispensasjon fra arealplanen. 

 

Planavgrensning 

«Kystsoneplan for Namdal» er begrenset til å omfatte sjøarealene fra kystkontur til 

grunnlinja i kommunene. 

 

Kystsonen er svært verdifull og attraktiv for rekreasjon og næringsvirksomhet, men er 

samtidig veldig sårbar. En forutsetning for kystsonens verdi, er at den er ren, levende og 

mangfoldig. Grundig planlegging er en forutsetning for at menneskelig aktivitet i så liten 

grad som mulig  skal påvirke kystsonen og livet i havet negativt. Dette er spesielt viktig ved 

blant annet planlegging av hytte- og boligtomter på land i tilknytning til sjø, småbåthavner, 

havneanlegg, industriområder og avløpsnett. 

 

Fiskeridirektoratet er opptatt av at kommunene ser sammenhengen mellom bruk av land og 

sjø i en arealplan, noe som vil være med på å redusere konflikter i sjø og sjønære områder, og 

gi en mer forutsigbar utvikling. Fiskeri- og havbruksnæringen har behov for landområder til 

f.eks. landing av fisk og oppbevaring av redskap. Akvakulturnæringen har behov for 

landbaser. En vurdering av områder med landbasert akvakultur, og eventuelt nye områder 

for landbasert akvakultur, bør også ses i sammenheng med aktivitet i sjøområdene, da dette 

også kan komme i konflikt med bruken av sjøområdene. Det kan også være en fordel å se på 

planlagte og etablerte hyttefelt i sjønære områder, i sammenheng med planlegging i sjø, da 

det i disse områdene ofte fører til konflikt om det etableres akvakulturvirksomhet i 

nærheten. Fiskeridirektoratet region Midt vil oppfordre til at også en del av landområdene 

tas med i planleggingen, slik at man på et tidlig tidspunkt kan forsøke å unngå denne typen 

konflikter.  

De 12 kommunene denne planen skal gjelde for, har ulik aktivitet innenfor fiskeri- og 

havbruk. Vi vil derfor beskrive aktiviteten i hver enkelt kommune for seg. Opplysninger om 

fiskeri- og akvakultur er registrerte data per 29.08.2018. 

 

Leka kommune 

Fiskeriinteresser 
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Det er seks merkeregistrerte fiskefartøy i Leka kommune. Åtte personer er registret i 

fiskermanntallet. Antallet fiskere og merkeregistrerte fartøy har holdt seg noenlunde stabilt i 

Leka de siste årene, med noe nedgang.  

 

Leka kommune har flere gode fiskeområder som er med på å skape grunnlaget for kystfiske i 

regionen. Det fiskes med garn etter blant annet torsk, hyse og sei samt teinefiske etter krabbe. 

Det er registrert ni områder for passive redskap i kommunen. Leknesbukta, Mefjordbåen, 

Naustrevet, Stålsgrunnen, Horsgrunnen, NV for Sklinna, Kvaløyskoltan, Søre Vegtaren og 

Nordre Vegtaren. Disse feltene benyttes av båter fra hele regionen. Det er også registrert sju 

rekefelt i kommunen. Kvingra, Lekafjorden N, Lekafjorden S, Frøvik, Einarfallan, Stein og 

Kjeldværet. Rekefeltene benyttes av fiskere fra andre kommuner og fylker.  I området rundt 

Sklinna foregår det et notfiske etter sei, der det også låssettes sei. Det er registrert tre 

låssettingsområder for sild og brisling i kommunen. I tillegg er det registrert 17 kasteplasser 

for sild og brisling. Vi viser til vår kartløsning for konkret stedfesting. På Gutvik Fiskemottak 

landes det hvitfisk, som blir kjøpt av- og transportert til Rørvik Fisk AS på Rørvik. 

 

I tillegg til næringsmessig fiske, foregår det også en god del turist- og fritidsfiske i 

kommunen. I følge Fiskeridirektoratets registre, er det registrert fire turistfiskebedrifter i 

Leka kommune. 

 

Det er registrert 13 gyteområder for torsk i Leka kommune. Madsøyvågen, Haug-

Frøviksundet, Grønnflesa-Solsemøya, Kleppråsa-Horta, Sulskjærråsa-Horta, Skeitaren-

Leknesvika, Leknestaren, Vågråsa, Steinan, Nord av Horta, Stabbråsa, Leknestaren og 

Madsøyvågen. Disse feltene er registrert av Fiskeridirektoratet gjennom intervju med lokale 

fiskere fra Leka og Nærøy. Feltene er ikke verifisert av Havforskningsinstituttet. 

 

Viktige Naturtyper  

I Leka kommune er det registrert større tareskogforekomster i sjøområdene i hele 

kommunen. 

 

Akvakulturinteresser 

Det er per i dag seks klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i kommunen. Alle disse har 

godkjenning for kommersiell produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Det er ingen slakteri 

i Leka kommune. 

 

Vikna kommune 

Fiskeriinteresser 

Det er 76 merkeregistrerte fiskefartøy i Vikna kommune og 116 personer er registret i 

fiskermanntallet. Antallet fiskere og merkeregistrerte fartøy har de siste årene gått noe ned i 

kommunen.  

 

Vikna kommune har flere gode fiskeområder som er med på å skape grunnlaget for kystfiske 

i regionen. Det fiskes med garn etter blant annet torsk, hyse, sei, lyr, lysing, lange og brosme 
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samt teinefiske etter krabbe. Det er registrert 34 områder for passive redskap i kommunen. 

Ersgrunna til Freflesa, Julgrunnen, Trongrunnen, Ertenråsa, Sørøyråsa, Benråsa, 

Langebakkan, Klakken, Brattslua, Nordodden, Hausan, Skinnet, Sørøyråsa, Måholmråsa, 

Ramholmråsa, Stampen, Andaråsa, Lysøyvika, Kingohålet, Flesboan, FlesboanII, Traugråsa, 

Hildulen, Jarhatten, Geiran, Lissgeiran, Brakan, Aldgården, Skjærværet, Tryggråsa, 

Gjæslingråsa, Brønnøyfjorden, Tjønna og Syndholmråsa. De fleste av disse feltene benyttes 

av fiskere fra Vikna og Nærøy, men det kan også forekomme fiskere fra sør i Trøndelag og 

Møre. Det foregår et regionalt viktig vinterfiske i Vikna kommune. Fiskere fra hele regionen 

fisker og lander deler av torskekvoten sin i Vikna kommune. Det er flere registrerte 

låssettingsplasser i kommunen. Fiskerne i Vikna har prioritert 18 av disse som svært viktige 

låssetingsplasser: Berg, Djupvik, Engasbukta, Farøya nord, Farøya sør, Farøyskjæra-

Skavikhammeren, Gravsetbotnet, Hansvikvågen, Klungholmbuktene, Kråkøyvågen, 

Leikåsen, Lennarvika (manntallbyen), Lyngsnesvågen, Moenbukta, Raudøyvågen, Sandvika 

(Lysøya), Steinfjorden og Teistsundet.  Sildefisket på kysten varierer fra år til år, enkelte år 

foregår det sildefiske i Vikna kommune, der det også låssettes en god del sild. I dette 

fiskeriet deltar det båter fra hele regionen, og fra andre fylker. Det er også registrert to 

rekefelt i kommunen. Blikkøyråsa og Kvernholmfallet. Det er i tillegg ni felt for aktive 

reddskap, hvor det fiskes sild med not. Flerengsve, Kråka, Hatlandfjorden, Lyngsnesvågen, 

Kjeften, Ankerskjæret, Stampen, Haranakken og Stokksøya. Det er fire registrerte 

fiskemottak i Vikna kommune. Det landes både hvitfisk, krabbe og pelagisk fisk i 

kommunen.  

 

I tillegg til næringsmessig fiske, foregår det også en god del turist- og fritidsfiske i 

kommunen. I følge Fiskeridirektoratets registre, er det registrert åtte turistfiskebedrifter i 

Vikna kommune. 

 

Det er registrert 14 gyteområder for torsk i Vikna. Måholmråsa, Ertenråsa, Skjærværet, 

Tryggråsa, Benråsa, Sørøyråsa, Gjæslingråsa, Brønnøyfjorden, Tjønna, Syndholmreset, 

Ramnholmråsa, Sør-øst av Bondøya, Blikkøyråsa og Tvibergtaren. Disse feltene er registrert 

av Fiskeridirektoratet gjennom intervju med lokale fiskere. Feltene er ikke verifisert av 

Havforskningsinstituttet. 

 

Viktige Naturtyper  

Det er i Naturbase registrert en større kamskjellforekomst ved Kvaløya. Denne er verdisatt til 

viktig. Det er også registrert en sterk tidevannsstrøm i Sulavaagen. Det er registrert større 

tareskogforekomster i sjøområden i hele kommunen. 

 

Mareano har registrert tre svært gode korallforekomster på Risværfjorden, på grensa til Leka 

kommune. Ved Grinna fyr er det registrert en mindre god korallforekomst. Lenger vest i 

havet i Vikna kommune, utenfor Hilduren er det registrert tre svært gode korallforekomster.  

 

Akvakulturinteresser 
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Det er per i dag 17 klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i Vikna kommune. Av disse er det to 

slaktemerdlokaliteter. Alle lokaliteter i sjø har godkjenning for kommersiell produksjon av 

laks, ørret og regnbueørret. I tillegg har noen av lokalitetene visnings-, forsknings-, og 

undervisningstillatelser. Det er to lakseslakteri etablert i Vikna kommune hvor det i dag er 

produksjon ved et av anleggene. Det er også klaret en lokalitet på land i Vikna kommune, 

som har tillatelse til produksjon av kveite. Det produseres settefisk, stamfisk og matfisk ved 

anlegget. 

 

Nærøy kommune 

Fiskeriinteresser 

Det er 35 merkeregistrerte fiskefartøy i Nærøy kommune og 53 personer er registret i 

fiskermanntallet. Antallet fiskere og merkeregistrerte fartøy har de siste årene gått noe ned i 

kommunen.  

 

Nærøy kommune har flere gode fiskeområder som er med på å skape grunnlaget for 

kystfiske i regionen. Det fiskes med garn etter blant annet torsk, hyse, sei, lyr, lange og 

brosme samt teinefiske etter krabbe. Det er registrert ti områder for passive redskap i 

kommunen. Risværet/Steinsøya, Lerøydraget, Sandøyflesa, Hummulråsa, Flatskjæret, Folla, 

Torlandsøy, Kipholman, Galtnesskjæret og Buøyråsa. Sildefisket på kysten varierer fra år til 

år, enkelte år foregår det sildefiske i Nærøy kommune, der det også låssettes en god del sild. 

I dette fiskeriet deltar det båter fra hele regionen, og fra andre fylker. Det er registrert 50 

låssettingsområder for sild i kommunen. Vi viser til vår kartløsning for konkret stedfesting 

av disse. Det er også registrert ni rekefelt i kommunen. Eiterfjorden, Blikkøya, Nærøysundet, 

Prestøya, Tviberg, Arnøyfjorden, Innerfolla, Fornes og Bjøråneset. På Måneset landes det 

hvitfisk, som blir kjøpt av- og transportert til Rørvik Fisk AS på Rørvik. 

 

I tillegg til næringsmessig fiske, foregår det også en god del turist- og fritidsfiske i 

kommunen. I følge Fiskeridirektoratets registre, er det registrert ni turistfiskebedrifter i 

Nærøy kommune. 

 

Fiskeridirektoratet har registrert 21 gyteområder for torsk i Nærøy. Flatholmen, Buøyråsa, 

Hovøyråsa, Innerflesin, Sildvika, Gravvikvågen, Tennfjordvågen 1, Tennfjordvågen 2, 

Rødsfjorden, Båfjord, Storedøya, Storkvitholmen, Lisskvitholmen, Avbregdtaren, Langøya, 

Torstadvika, Sør om Lauøya, Hamøandsøya, Torlandsundet, Sør av Tviberg og 

Ramstadsundet. Disse feltene er registrert av Fiskeridirektoratet gjennom intervju med 

lokale fiskere. I tillegg har Havforskningsinstituttet registret seks gytefelt. Innerfolda, 

verdivurdert som nasjonalt viktig, Kvisten, Kolvereidvågen, Rødsfjorden og Eiterfjorden 

verdivurdert som regionalt viktig, og Arnøyfjorden som lokalt viktig.  

Viktige Naturtyper  

Det er i Naturbase registrert fire sterke tidevannsstrømmer i Nærøy kommune, Innerfolda, 

Buskholmen, Remmastraumen og Messemstraumen. Det er, i følge Naturbase, registrert 

større tareskogforekomster i sjøområdene i hele kommunen. 
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Akvakulturinteresser 

Det er per i dag 31 klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i Nærøy kommune. Tre av disse 

produserer alger og to produserer blåskjell. Resten av lokalitetene i sjø, hvorav en 

slaktemerdlokalitet, har godkjenning for kommersiell produksjon av laks, ørret og 

regnbueørret. I tillegg har noen av lokalitetene visnings-, forsknings-, utviklings- og 

undervisningstillatelser. Det er et lakseslakteri etablert i Nærøy kommune. Det er tre 

landbaserte settefiskanlegg i kommunen. 

 

Høylandet kommune 

Fiskeriinteresser 

Det er ingen registrerte fiskere og fiskefartøy i Høylandet kommune. Det er heller ingen 

registrerte turistfiskebedrifter i kommunen. 

 

Det nasjonalt viktige gytefeltet for torsk, Innerfolda, strekker seg fra Nærøy kommune inn i 

Høylandet kommune. Det samme gjelder rekefeltet Bjøråneset. 

 

Viktige naturtyper 

Det er i følge Naturbase ikke registrert viktige naturtyper i sjøområdene i kommunen. 

 

Akvakulturinteresser 

Det er et landbasert settefiskanlegg i kommunen. 

 

Namsos kommune 

Fiskeriinteresser 

Det er seks merkeregistrerte fiskefartøy i Namsos kommune. Åtte personer er registret i 

fiskermanntallet. Antallet fiskere og merkeregistrerte fartøy har gått noe ned de siste årene.  

 

Det er i Namsos kommune et begrenset fiske med garn etter blant annet torsk, hyse, sei og 

lysing. Det er registrert sju områder for passive redskap. NV Aglen, Ø Barøya, Ø Fossland, 

Frøvarp, V Hoddøya, Ånhammeren og Langnesodden. Områdene er i bruk av lokale fiskere, 

og av og til fra andre kommuner. Det er også registrert tre rekefelt i kommunen. Hemna, 

Vetterhusbotn og Ø Stamnes. Sildefisket på kysten varierer fra år til år. Enkelte år kan det 

foregå sildefiske i Namsos kommune, der det også låssettes sild. Det er registrert fire 

låssettingsplasser i kommunen. Tømmerviksundet, Heimdalsbotn, Selnesvika og Breivika. 

Disse er av fiskeriinterssene prioritert som viktige områder. I dette fiskeriet deltar det båter 

fra hele regionen, og fra andre fylker. Det er registret 12 aktive felt, der det fiskes med 

landnot etter sild. Blikkengfjorden, Breivika, Altefjorden, Selnesvika, Heimdalsbotn, Lygnin, 

Tømmerviksundet, N Husvik, Håkilen, Haugan, Hovika og Ganesvika. 

 

I tillegg til næringsmessig fiske, foregår det også turist- og fritidsfiske i kommunen. I følge 

Fiskeridirektoratets registre, er det registrert en turistfiskebedrift i Namsos kommune. 
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Det er registrert tre gyteområder for torsk i Namsos kommune. Fosslandsosen, Ånhammeren 

og Langnesodden. Disse feltene er registrert av Fiskeridirektoratet gjennom intervju med 

lokale fiskere. Havforskningsinstituttet har registrert to gyteområder for torsk i Namsos 

kommune. Altbotn, nasjonalt viktig og Hoddøya, lokalt viktig. Det er også registrert et 

gyteområde for sild i Namsos kommune, Heimdalsbotn. 

 

Viktige naturtyper 

Det er i Naturbase registrert fire sterke tidevannsstrømmer. Vetterhusbotn, Ytre Røyklibotn, 

Røyrholet og Vetterhusstraumen. 

Det er, i følge Naturbase, registrert større tareskogforekomster i sjøområdene flere steder i 

kommunen. 

 

Akvakulturinteresser 

Det er per i dag 12 klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i Namsos kommune. Åtte av disse 

produserer blåskjell, en er klarert for torsk og tre har godkjenning for kommersiell 

produksjon av laks, ørret og regnbueørret, hvor en av lokalitetene også har 

forskningstillatelse. Det er seks landbaserte settefiskanlegg i kommunen. 

 

Fosnes kommune 

Det er ett merkeregistrerte fiskefartøy i Fosnes kommune. To personer er registret i 

fiskermanntallet. Antallet fiskere og merkeregistrerte fartøy har gått noe ned de siste årene.  

 

Det er i Fosnes kommune et begrenset fiske med garn etter blant annet torsk, hyse, sei og 

lysing. Det er registrert åtte fiskefelt for passive redskap i kommunen. Holvikneset, 

Faksdalsvågen, Hovsodden, Steinan, Steinan NØ, Bragstadholmene, Skredderneset og 

Ølhammeren. Det er også registrert to rekefelt i kommunen. Gyltefjorden og 

Lyngholmfjorden.  Sildefisket på kysten varierer fra år til år. Enkelte år kan det foregå 

sildefiske i Fosnes kommune, der det også låssettes sild. Det er registrert ni låssettingsplasser 

i Fosnes kommune. Brakstadsundet, Sandvikvågen, Faksdalsvågen, Fosnesvågen, Moldvika, 

Varpvika, Kjelbotn, Nufsfjord og Vedø. Det fiskes også med landnot i disse områdene. Disse 

er av fiskerne vurdert som viktige. I dette fiskeriet deltar det båter fra hele regionen, og fra 

andre fylker. 

 

Det er lite fritids- og turistfiskeaktivitet i kommunen. 

  

Det er registrert tre gyteområder i Fosnes kommune. Skredderneset (torsk og lysing), 

Holvikneset (torsk og lysing) og Seierstadfjorden (torsk, lysing, hyse). Disse feltene er 

registrert av Fiskeridirektoratet gjennom intervju med lokale fiskere. Skredderneset er 

verifisert av Havforskningsinstituttet. Og vurdert til å være lokalt viktig. De har også 

registrert Nufsfjorden som et lokalt viktig gytefelt. 

 

Viktige naturtyper 
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Det er registrert to lokalt viktig ålegrassamfunn i Fosnes kommune i Naturbase. Moaholmen 

og Rønningsholmen. Det er også registrert større tareskogforekomster i flere områder i 

kommunen. 

 

Akvakulturinteresser 

Det er per i dag sju klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i Fosnes kommune. Tre av disse 

produserer blåskjell, en er klarert for torsk og tre har godkjenning for kommersiell 

produksjon av laks, ørret og regnbueørret, hvor to av lokalitetene også har 

forskningstillatelse, og en har utviklingstillatelse. Det er ett landbaserte settefiskanlegg i 

kommunen. 

 

Namdalseid 

Fiskeriinteresser 

Det er ingen registrerte fiskere i Namdalseid kommune. Det er registrert seks 

låssettingsområder i kommunen, Altbukta, Ytterskaget, Tøttdalbotn og Ledangholman S, 

Ledangen N og Leirfjorden. Fiskerne vi har vært i kontakt med, er usikker på om disse 

områdene brukes i dag. I følge Fiskeridirektoratets registre, er det registrert seks 

turistfiskebedrifter i Namdalseid kommune. 

 

Det er registrert to gytefelt i kommunen. Leirfjorden (torsk, sei, lysing, hyse og kveite) og 

Ledangholman N (sild). Disse er ikke verifisert av Havforskningsinstituttet. 

 

Havforskningsinstituttet har registrert et lokalt viktig gytefelt for torsk vest og sør av 

Hoddøya i Namdalseid kommune, mot grensa til Namsos. 

 

Viktige naturtyper 

Det er ikke registrert noen av de kartlagte tolv marine naturtypene eller tre nøkkelområdene 

for spesielle arter i Naturbase. 

 

Akvakulturinteresser 

Det er per i dag fire klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i Fosnes kommune. Tre av disse 

produserer blåskjell, og en er klarert for produksjon av kamskjell og blåskjell. Det er ett 

landbaserte settefiskanlegg i kommunen. 

 

Flatanger kommune 

Fiskeriinteresser 

Det er 16 merkeregistrerte fiskefartøy i Flatanger kommune. 20 personer er registret i 

fiskermanntallet. Antallet fiskere og merkeregistrerte fartøy har vært stabilt de siste årene.  

 

I Flatanger kommune fiskes det med garn etter blant annet torsk. Det er registrert seks 

fiskefelt for passive redskap. Rekkøyråsa, Bardan, Grunnan utom, Lausnes, Bjørøya S og 

Hanøya. Det er også registrert tre rekefelt, Jøssundfjorden, Mursteinsfjorden og Lindøya.  

Sildefisket på kysten varierer fra år til år. Enkelte år kan det foregå sildefiske i Flatanger 
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kommune, der det også låssettes sild. I dette fiskeriet deltar det båter fra hele regionen, og fra 

andre fylker. Det er registrert 18 kaste- og låssettingsplasser for sild i kommunen. Vi viser til 

vår kartløsning for konkret kartfesting av disse. 

I tillegg til næringsmessig fiske, foregår det også en god del turist- og fritidsfiske i 

kommunen. I følge Fiskeridirektoratets registre, er det registrert 13 turistfiskebedrifter i 

Flatanger kommune. 

 

Det er registrert fire gyteområder for torsk i Flatanger kommune. Disse feltene er registrert 

av Havforskningsinstituttet. Mursteinsfjorden (lokalt viktig), Geitøya (lokalt viktig), 

Jøssundfjorden (nasjonalt viktig) og Bølefjorden (lokalt viktig). 

 

Viktige naturtyper 

I Naturbase er det registrert en sterk tidevannsstrøm, Ytre Fløan og en større 

kamskjellforekomst, Bjørøya-Skingen. Det er også registrert større tareskogforekomster flere 

steder i kommunen. 

 

Akvakulturinteresser 

Det er per i dag 12 klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i Flatanger kommune, hvorav en 

slaktemerdlokalitet. Disse har godkjenning for kommersiell produksjon av laks, ørret og 

regnbueørret. Slaktemerdlokaliteten har i tillegg godkjenning for torsk. I tillegg har noen av 

lokalitetene visnings- og forskningstillatelser.  Det er to landbaserte anlegg i kommunen. Det 

ene anlegget produserer stamfisk og settefisk rognkjeks, og det andre, settefisk laks. 

 

Osen 

Fiskeriinteresser 

Det er 19 merkeregistrerte fiskefartøy i Osen kommune. 27 personer er registret i 

fiskermanntallet. Antallet fiskere og merkeregistrerte fartøy har gått noe ned de siste årene.  

 

I Osen kommune fiskes det med garn etter blant annet torsk. Det er registrert 37 områder for 

passive redskap i Osen kommune. Vi viser til vår kartløsning for opplysninger om plassering 

av disse. Det er også registrert 11 rekefelt i kommunen. Sør av Raudøya, NØ av Skjærvøya, 

Nord av Estenskjæret, Osenfjorden vest, Svesfjorden, Vingsandholman, Sætervika, 

Buarøyfjorden, Indre Svesfjorden, Osenfjorden vest og Vingan. Sildefisket på kysten varierer 

fra år til år. Enkelte år kan det foregå sildefiske i Osen kommune, der det også låssettes sild. I 

dette fiskeriet deltar det båter fra hele regionen, og fra andre fylker. Det er registrert 14 

låssettingsområder i Osen kommune. Vi viser til vår kartløsning for nærmere opplysninger 

om plassering av disse. 

 

I tillegg til næringsmessig fiske, foregår det også en god del turist- og fritidsfiske i 

kommunen. I følge Fiskeridirektoratets registre, er det registrert tre turistfiskebedrifter i 

Osen kommune. 
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Fiskeridirektoratet har registrert åtte gyteområder for torsk i Osen kommune. Eggakanten, 

Bromsvik, Skogsvika, Svefjorden indre, Inneregga, Kvalværbakken, Ramsøy-Hepsøy, 

Osenfjorden. Disse feltene er registrert av Fiskeridirektoratet gjennom intervju med lokale 

fiskere. Havforskningsinstituttet har registrert hele Svefjorden som et regionalt viktig 

gytefelt, Hopen (mindre viktig), Ramsøya (middels viktig) og Osenfjorden (middels viktig). 

 

Viktige naturtyper 

I Naturbase er det registrert en større kamskjellforekomst, Osen-Roan. Det er også større 

tareskogforekomster flere steder i kommunen. 

 

Akvakulturinteresser 

Det er per i dag fire klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i Osen kommune. Disse har 

godkjenning for kommersiell produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Den ene lokaliteten 

har i tillegg forskningstillatelse. Det er ett landbaserte settefiskanlegg i kommunen. 

 

Roan 

Fiskeriinteresser 

Det er 30 merkeregistrerte fiskefartøy i Roan kommune. 35 personer er registrert i 

fiskermanntallet. Antallet fiskere har vært stabilt de siste årene, og antallet merkeregistrerte 

fartøy har gått opp litt det siste året.  

 

I Roan kommune fiskes det med garn etter blant annet torsk. Det fiskes krabbe med teiner. 

Det er registrert 24 områder for passive redskap i kommunen. Vi viser til vår kartløsning for 

opplysninger om plassering av disse. Det er registrert åtte rekefelt i kommunen. 

Almenningen-Marflesa, Berfjorden, Gneiset, Brandsfjorden, Ytre Brandsfjord, Vest av 

Måøyan, Sørøst av Kaura og Skjervøytrekket. Sildefisket på kysten varierer fra år til år. 

Enkelte år kan det foregå sildefiske i Roan kommune, der det også låssettes sild. I dette 

fiskeriet deltar det båter fra hele regionen, og fra andre fylker. Det er registrert 21 

låssettingsplasser i kommunen. Vi viser til vår kartløsning for opplysninger om plassering av 

disse. 

 

I tillegg til næringsmessig fiske, foregår det også turist- og fritidsfiske i kommunen. I følge 

Fiskeridirektoratets registre, er det registrert en turistfiskebedrifter i Roan kommune. 

 

Fiskeridirektoratet har registrert fire gyteområder for torsk i Roan kommune. Brandsfjorden, 

Almenningshavet, Almenningshavet sørøst og Skjørafjorden. Noen av disse feltene er 

registrert av Fiskeridirektoratet gjennom intervju med lokale fiskere. 

Havforskningsinstituttet har registrert Skjørafjorden (middels viktig), Brandsfjorden (mindre 

viktig) og Berfjorden (regionalt viktig). 

 

Viktige naturtyper 
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I Naturbase er det i Indre Berfjord registrert en sterk tidevannsstrøm. Det er også registrert 

tre større kamskjellforekomster. Sørgjerfjorden, Hattan og Osen-Roan. Det er registrert større 

tareskogforekomster flere steder i kommunen. 

 

Akvakulturinteresser 

Det er per i dag ni klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i Roan kommune, hvorav en 

slaktemerdlokalitet. En av disse har tillatelse til blåskjellproduksjon. Åtte lokaliteter har 

godkjenning for kommersiell produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Den ene lokaliteten 

har i tillegg forskningstillatelse. Det er ett landbaserte settefiskanlegg i kommunen. 

 

 

Åfjord 

Fiskeriinteresser 

Det er ti merkeregistrerte fiskefartøy i Åfjord kommune. 17 personer er registrert i 

fiskermanntallet. Antallet fiskere og merkeregistrerte fartøy har vært stabilt de siste årene.  

 

I Åfjord kommune fiskes det med garn etter blant annet torsk, lange og brosme. Det fiskes 

krabbe med teiner. Det er registrert 38 felt for passive redskap i Åfjord. Vi viser til vår 

kartløsning for opplysninger om plassering av disse. Det er også registrert 11 rekefelt i 

kommunen. Lina vest, Ytre Åfjord, Skjørafjorden sør, Linesfjorden vest, Lina øst, 

Brugdholmen, Øst av Stabbfluan, Skjørafjorden nord, Linesfjorden nord, Linesfjorden øst og 

Linesfjorden sør. Sildefisket på kysten varierer fra år til år. Enkelte år kan det foregå 

sildefiske i Åfjord kommune, der det også låssettes sild. I dette fiskeriet deltar det båter fra 

hele regionen, og fra andre fylker. Det er registrert 18 låssettingsplasser i kommunen. Vi 

viser til vår kartløsning for opplysninger om plassering av disse. 

 

I tillegg til næringsmessig fiske, foregår det også turist- og fritidsfiske i kommunen. I følge 

Fiskeridirektoratets registre, er det registrert fire turistfiskebedrifter i Åfjord kommune. 

 

Fiskeridirektoratet har registrert to gyteområder for torsk i Åfjord kommune. Skjørafjorden 

og Vest av Løvik. Havforskningsinstituttet har registrert Skjærafjorden (middels viktig) 

Skråfjorden (middels viktig), Sørgårdsvågen (middels viktig) og Stokksund (regionalt 

viktig). 

 

Viktige naturtyper 

I Naturbase er det registrert to sterke tidevannsstrømmer. Ytre Åfjord og Åfjorden. 

 

På Flesafjorden har Mareano registrert en mindre god korallforekomst. I Asenleia er det 

registrert tre mindre gode korallforekomster. 

 

Akvakulturinteresser 

Det er per i dag 19 klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i Åfjord kommune. 11 av disse har 

tillatelse til blåskjellproduksjon. Åtte lokaliteter har godkjenning for kommersiell produksjon 
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av laks, ørret og regnbueørret. Den ene lokaliteten har i tillegg forskningstillatelse. Det er to 

landbaserte settefiskanlegg i kommunen. Et for laks, og et for rognkjeks og berggylt. 

 

 

Bjugn 

Fiskeriinteresser 

Det er ti merkeregistrerte fiskefartøy i Bjugn kommune. 14 personer er registrert i 

fiskermanntallet. Antallet fiskere og merkeregistrerte fartøy har vært stabilt de siste årene. 

  

I Bjugn kommune fiskes det med garn etter blant annet torsk, sei, lange, brosme, lyr og 

breiflabb. Det fiskes også krabbe med teiner. Det er registrert 18 felt for passive redskap. 

Melsteindjupet, Aasen, Kopparfluen, Flatøygrunnan, Lauvøyfjorden, Skjærøya, Valsøya, NV 

av Tarva, Kråka, Valsholmflua, Valsfjorden, Tarva, Lysefluen, Bjugnfjorden, Størnfjorden, 

Oldfjorden, Raudskjæret og Rømmesvika. Det fiskes også med snurrevad etter blant annet 

torsk, hyse, sei, rødspette, hvitting og steinbit. Det er registrert 12 snurrevadfelt. Ytre 

Bjugnholmen, Indre Bjugnholmen, Valsfjorden 1 og 2, Valsholmen, Lauvøyfjorden, Skjøra, 

Valsøya, Kråka, Tarva, Bjugnfjorden, Oldfjorden, Raudskjæret og Rømmesvika. Det er 

registrert 10 rekefelt i kommunen. Nautøysundet, Lauvøyfjorden, Lille Vallersund, 

Gjesingfjorden, Tarvafjorden, Vest av Bjugnskjæret, Bjugnfjorden, Hellemsfeltet, Berget og 

Søtvikfluen. Sildefisket på kysten varierer fra år til år. Enkelte år kan det foregå sildefiske i 

Bjugn kommune, der det også låssettes sild. I dette fiskeriet deltar det båter fra hele regionen, 

og fra andre fylker. Det er registrert to felt for sildenotfiske. Raudskjæret og Rømmesvika. 

Det er registrert totalt 15 låssettingsområder i kommunen, der følgende er de mest viktige i 

følge fiskerinteressene: Gjevika, Valsfjorden, Bjugnfjorden 1, 2, 3 og 4, Valsøya sør og Lysøy.  

 

I tillegg til næringsmessig fiske, foregår det også turist- og fritidsfiske i kommunen. I følge 

Fiskeridirektoratets registre, er det registrert sju turistfiskebedrifter i Bjugn kommune. 

 

Fiskeridirektoratet har registrert sju gyteområder for torsk i kommunen. Tristeingrunnen, 

Fallråsa, Sør av Asen, Indre Bjugnfjord, Valholmaflua, Valholmsfjorden og Tranøya. 

Havforskningsinstituttet har registrert Rømnesvika (mindre viktig) og Valsfjorden (middels 

viktig). 

 

Viktige naturtyper 

I Naturbase er det registrert større tareskogforekomster flere steder i kommunen. 

 

Ved utløpet av Trondheimsfjorden og Husø har Mareano registrert to meget gode 

korallforekomster. 

 

Akvakulturinteresser 

Det er per i dag ni klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i Bjugn kommune. Tre av disse har 

tillatelse til blåskjellproduksjon. En har tillatelse til produksjon av fjærerur og fem lokaliteter 

har godkjenning for kommersiell produksjon av laks, ørret og regnbueørret, hvorav to driver 
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med stamfiskproduksjon. Den ene lokaliteten har i tillegg forskningstillatelse. Det er to 

landbaserte settefiskanlegg i kommunen. Et for stamfisk av laks og et for settefisk av laks.  

 

 

Oppsumering 

Når kystsonen planlegges bør en sentral målsetting være å ta sikte på at potensialet for 

fiskeri- og havbruksnæringen utnyttes optimalt, at næringene skal kunne opprettholdes og 

videreutvikles, samtidig som andre viktige hensyn og interesser ivaretas på en god måte. Det 

vil være en felles hovedutfordring framover å videreutvikle, styrke og beholde Namdalen 

som en viktig sjømatregion i Norge. Det er derfor viktig at en interkommunal kystsoneplan 

inneholder og ivaretar areal for marin verdiskaping. 

 

 Ut over ovennevnte har vi ingen ytterligere kommentarer til planprogram for 

«Kystsoneplan for Namdalen». 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kristin Skarbøvik 

seksjonssjef  

 Magny Grindvik Blikø 

 rådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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Dette brevet sendes på vegne av: Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Naturvernforbundet i Nord-

Trøndelag, Norges Jeger og Fiskerforbund i Sør-Trøndelag, Norges jeger og Fiskerforbund i Nord-

Trøndelag og Fremtiden i Våre Hender 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Høringsuttalelse til planprogram for 
kystsoneplan for Namdalen 
 

Innledning 

Forum for natur og friluftsliv ønsker å komme med noen innspill til forslaget til planprogram for 

kystsoneplan for Namdalen. Vi er kritiske til den sterke veksten innen oppdrettsnæringa som 

nasjonale føringer pålegger kommunene å legge til rette for, men kommer i denne omgang 

hovedsakelig til å uttale oss om på hvilke prioriteringer vi mener må gjøres og hvordan prosessen 

med planen bør gjennomføres for best mulig medvirkning. Det er positivt at blant annet biologisk 

mangfold og friluftsliv skal utredes og vi håper ny kunnskap kan gjøre at denne planen i større grad 

tar hensyn til viktige natur- og friluftsinteresser enn det mange eksisterende planer gjør. I 

merknadene under sammendraget, tar vi for oss noen konkrete endringsforslag til planprogrammet, 

samt argumenterer for hvilke prioriteringer og fokusområder som blir viktige i utarbeidelsen av 

planen og derfor viktige å inkludere i planprogrammet. Underoverskriftene er delt inn kronologisk 

etter navngivingen og strukturen i planprogrammet. 
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Sammendrag 

 

• Flerbruksområder bør unngås da de disse gir liten forutsigbarhet for myndigheter og 

interesseorganisasjoner. Der flerbruksområder likevel er hensiktsmessige bør det vurderes 

om akvakultur ikke skal være en del av mulige arealformål. 

• Bufferområder rundt viktige natur- og friluftslivskvaliteter bør primært avsettes til samme 

arealformål, sekundært som hensynsone til den aktuelle kvaliteten slik at forringelse fra 

nærliggende aktivitet unngås.  

• Formål- og hensiktskapitlene i planprogrammet må endres fra dagens format hvor vekst i 

havbruksnæringa fremstår som hovedformålet med kystsoneplanen. Formålet må være å 

sikre viktige natur- og friluftslivsinteresser gjennom grundige utredninger og helhetlig 

arealplanlegging. 

• Det bør legges opp til regionale medvirkningsmuligheter for viktige interessegrupper og 

aktører. Eksempelvis møter med representanter for friluftsliv, biologisk mangfold, reiseliv, 

akvakultur og fiskeri, samt politisk utvalg og prosjektleder.  

• Hensynet til laksefisk og lakseførende vassdrag bør presiseres som et viktigere tema i 

utredningskapittelet, og dermed også avsettes betydelige ressurser når undersøkelser og 

videre planarbeid kommer i gang.  

• Det bør utdypes hvilke vurderinger og kriterier som skal legges til grunn ved overlappende 

interesser i arealanalysen. 

 

Våre merknader 

1. Innledning 

Det tas sikte på å fastsette områder uten spesielle kvaliteter som flerbruksområder. Dette vil trolig 
utgjøre store områder som kan søkes omgjort til akvakulturformål. Flerbruksområder gir liten 
forutsigbarhet for både forvaltningsorganer og interesseorganisasjoner, og vi ønsker så langt det er 
mulig at slike arealformål unngås. I Retningslinjer for arbeid med kystsoneplanlegging i 
Fiskeridirektoratet angis at «en fremgangsmåte der akvakultur inngår i flerbruksområdene, kan være 
hensiktsmessig i kommuner med store arealer og lavt konfliktpotensial.» I et brev med innsigelser til 
Kommuneplanen fra Miljøverndepartementet til Risør kommune 12.06.2007 uttalte departementet 
nettopp at det var «behov for mer finmaskede arealplaner og større differensiering av 
arealbrukskategoriene» på grunn av konkurranse om sjøarealene. FNF mener at Kystsoneplanen for 
Namdal inneholder så vidt stort konfliktpotensial hva gjelder natur- og friluftslivsinteresser satt opp 
mot for eksempel akvakulturvirksomhet, at flerbruksområder ikke er hensiktsmessig i disse 
kommunene. Det vises konkret til at regionen har store lakseførende vassdrag som vil påvirkes av 
den samlede akvakulturvirksomheten, et rikt maritimt dyre- og fugleliv, samt viktige friluftsområder i 
kystsonen. FNF anmoder om at det utarbeides mest mulig finmaskede arealplaner som differensierer 
arealbrukskategoriene.  
 
FNF tar også til orde for at man bør vurdere en differensiering mellom akvakulturformål, slik plan- og 
bygningsloven § 11-11 nr. 7 legger opp til. I forarbeidene nevnes differensiering på artsgrupper som 
følger; Laks, ørret og regnbueørret, andre anadrome fiskearter, katadrome fiskearter, samt marine 
fiskearter, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder. En slik differensiering gir kommunen en sterk styring, 
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samtidig som alle berørte grupper i kommunene gis forutsigbarhet. I Fiskeridirektoratets nevnte 
retningslinjer legges det til grunn at en slik differensiering er særlig aktuelt i kommuner med god 
kunnskap om akvakultur. Ut fra akvakulturvirksomheten som allerede er etablert i regionen, legger 
FNF til grunn at en slik differensiering vil være særlig aktuell her. 
 
Flerbruksområder er med forbehold ikke utelukket som et hensiktsmessig arealformål mange steder. 
Det bør gjennom konsekvensutredning av områder for natur og friluftsliv være mulig å avsette 
områder til flerbruksformål som ikke inkluderer akvakultur. Vi viser til veileder T-1491 til 
kommuneplanens arealdel som sier følgende om akvakultur og andre interesser: «(…)Akvakultur kan 
inngå i dette flerbruksformålet der det er hensiktsmessig, men akvakultur representerer i motsetning 
til de øvrige formålene her stort sett en eksklusiv bruk. Man bør derfor være tilbakeholden med å 
inkludere områder for akvakultur i områder for allmenn flerbruk. Dersom akvakultur inngår i 
flerbruksformålet oppnås liten styring og interesseavklaring, noe som kan tale for å avsette områder 
for akvakultur som egne akvakulturområder.»  
 
For områder med spesielle kvaliteter ønsker vi primært at betydelige bufferområder også blir avsatt 
til samme formål, eventuelt sekundært som hensynsoner. Eksempelvis vil en friluftslivskvalitet 
reduseres betraktelig dersom adkomst innebærer omveier forbi oppdrettsanlegg eller økt trafikk ifm 
driften. Visuell forurensning er også et moment som forringer kvaliteten. I tillegg har mange områder 
med naturverdier komplekse økosystem som gjør dem sårbare for påvirkning fra nærliggende 
inngrep. 
 

 

 

Prosjektbeskrivelse – Formål/Hensikt 

Slik prosjektbeskrivelsen foreligger i dette forslaget fremstår fokusområdet i alene å være på å «gi 

mulighet for fortsatt vekst i og utvikling i havbruksnæringa». Setningen om å «sikre bærekraftig 

verdiskapning» veier ikke i stor nok grad opp de hensyn som bør ivaretas og hva som faktisk er 

formålet med planen. Formålet bør i like stor grad være å sikre de viktige friluftslivs- og 

naturverdiene i havområdene og strandsonene. Dette gjelder i like stor grad for kapittel «1.1 formål 

med planarbeidet» hvor det igjen påpekes at et av de viktigste effektmålene er å legge til rette for 

vekst innen havbruksnæringa. Et minst like viktig formål er å sikre at fiskeri-, naturverdier og 

friluftslivsområder ikke går tapt, og at disse ivaretas med betydelige hensynssoner. Det minnes om 

premissene i plan- og bygningsloven (pbl.) § 3-1 som angir at alle planer etter loven skal «sikre 

jordressursene, kvalitetene i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer». Denne 

obligatoriske oppgaven gjenspeiles i liten grad i formålet med den foreslåtte kystsoneplanen. All den 

tid det fra statlig hold er lagt opp til en sterk økning i akvakulturvirksomhet, er det særlig viktig at 

kommunen utarbeider en kystsoneplan hvor hovedformålene bør være å kartlegge og sikre arealer 

som bør unntas fra slik virksomhet. Dette har en side også til pbl. § 1-3 første ledd bokstav f, som 

angir at alle planene etter loven skal fremme befolkningens helse og motvirke sosiale forskjeller. God 

tilgang på friluftsarealer i kystsonen er viktig i en slik sammenheng. 
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2.1 Planprosess – Organisering 

Det legges opp til at referansegrupper opprettes etter behov. Her blir det viktig at tilstrekkelig med 

interessegrupper blir invitert og at det ikke oppnås noen form for skeivhet eller ubalanse i 

referansegruppen. Oppdrettsnæringa er mer ressurssterke enn mange frivillige organisasjoner, og 

man må være påpasselige med å sikre informasjon til alle som har interesse. Referansegruppen blir 

spesielt viktig med tanke på at den lokale medvirkningen i mange av de relativt små kommunene kan 

variere stort, og det kan ikke forventes at alle interessegruppene lokalt har de samme regionale 

perspektivene som forventes. Eksisterende lokale planer og kunnskapsgrunnlag kan også variere 

stort. Eksempelvis kan den ene kommunen ha kartlagt en strandsone med friluftslivsverdi A, mens 

tilgrensede kommuner ikke har kartlagt sine områder enda, eller gitt en lavere verdi grunnet 

subjektive vurderinger.  

En annen mulighet er å danne innspillsgrupper. Under utarbeidelsen av kystsoneplan i Troms ble det 

dannet fire innspillsgrupper med representanter for friluftsliv, reiseliv, oppdrett og fiskeri. Det ble 

også fra flere hold etterspurt en representant for natur og miljø. De delte opp kommunene i to hvor 

de på møtene hadde deltaker fra hver enkelt kommune og politikerutvalg, samt prosjektleder.  

Det legges ellers opp til god lokal medvirkning i kapittel «2.4 medvirkning».  

 

 

2.5 Planprosess – Konsekvensutredning  

Det skrives i tredje avsnitt at «når det gjelder den overordnede konsekvensutredningen vil denne bli 

gjennomført i tråd med formålet for planarbeidet (…)». Denne står seg godt så lenge innspillene vi 

har kommet med i kapittelet om «formål/hensikt» tas til etterretning. Det er ønskelig at 

tilstrekkelige natur- og friluftslivshensyn tas, og det bør derfor avsettes nok ressurser til å utrede 

disse, til tross for at utredninger om akvakulturlokaliteter også stiller strenge krav til tilsvarende 

undersøkelser. Nye utredninger og undersøkelser vil alltid kunne styrke kunnskapsgrunnlaget og 

potensielt være ressursbesparende når andre arealformål skal bestemmes. 

 
 
 
3.1 Fokusområder – Følgende tema skal utredes 
 
Det legges i stor grad opp til innhenting av kunnskap om biologisk mangfold i eksisterende databaser. 
Det bør så langt det er mulig brukes ressurser på nye undersøkelser for å skaffe oppdaterte data. Det 
nevnes at de viktigste friluftslivsområdene i hver kommune skal kartlegges. Om dette innebærer nye 
registreringer eller sammenstilling av eksisterende kunnskapsgrunnlag vites ikke. Flere av 
kommunene i denne planen har i alle fall ikke kartlagt sine friluftslivsområder (bl.a Vikna), og det bør 
oppfordres til at kartleggingen påbegynnes omgående for å spare ressurser til arbeidet med 
kystsoneplanen. Til dette arbeidet kan det for øvrig søkes om midler fra miljødirektoratet.  
 
Laksefisk og påvirkning på lakseførende vassdrag nevnes som et tema med behov for nye utredninger 
i kapittel «4.1 biologisk mangfold». Konfliktnivået med akvakultur er spesielt høyt for dette temaet, 
og det kunne med fordel blitt synliggjort som egen kategori i kapittel 3.1. Det er bra at 
planprogrammet legger opp til nye utredninger, og det bør settes av betydelige ressurser for å 
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oppdatere dagens kunnskap om mange lakseførende vassdrag. Spesielt små sjøørretbekker og 
sideelver har de siste årene blitt løftet frem som viktige, og det bør innhentes betydelig 
(lokal)kunnskap i hver enkelt kommune. Mange av vassdragene er ifølge lakseregisteret ikke kartlagt 
på mange år, og det blir særdeles viktig å finne de områdene hvor konflikten med akvakultur vil bli/er 
høyest.  
 
Skulle det gjennom utredningen dukke opp områder med spesielle kvaliteter som kan være aktuelt 
for marint vern, er dette noe vi også stiller også positive til.  
 
 
3.2 Arealanalyse 
 
En arealanalyse som beskrevet i dette kapittelet vil gi en konkret og tydelig fremstilling av områder 

med overlappende interesser. Vi ønsker allikevel at områder blir sett som helhetlige slik at for 

eksempel rekefelt som ligger nær hverandre kan avsettes til dette formålet i et stort omfang. 

Eksempelvis med overlappende hensynsoner, eller som ett stort område med arealformål rekefelt.  

Ved overlappende interesser skal det gjøres «en avveining av hvilke interesser som skal få fortrinn». 

Vi etterlyser konkrete utvelgelseskriterier og synes det fremstår litt vel skjønnsbasert og 

uforutsigbart i planprogrammet. Det er viktig at både totalbelastning og føre-var-prinsippet tas med i 

vurderingen når avveiningen skal foretas. 

 

 

4.7 Friluftsliv og reiseliv 
 
Det er positivt at planprogrammet tar for seg kartlegging av viktige områder for fritidsfiske og 
turistfiske. Det nevnes at folkehelse og bolyst ikke skal kartlegges, men på generelt grunnlag er dette 
noe som inngår i de fleste berørte kommuners samfunnsplaner, og det kan nevnes at friluftsliv er den 
helsefremmede aktiviteten flest nordmenn bedriver i løpet av et år. Andre innspill om 
friluftslivskartlegging er beskrevet i kapittel 3.1. I de nevnte retningslinjene fra Fiskeridirektoratet, er 
det også lagt til grunn at vesentlige fritidsfiskeinteresser skal tas hensyn til i vurderingen ved en 
arealbrukskonflikt. 
 

 

 

 

 

 

Fredrik Fredriksen 

Rådgiver 

FNF Trøndelag 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Uttalelse til varsel om oppstart med planprogram på høring for 
kystsoneplan for Namdalen 
Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt melding om igangsatt arbeid med 
ovennevnte reguleringsplan, og har følgende foreløpige vurdering av planen: 
 
Overordnede føringer 
Fylkesmannen vil berømme initiativet med en felles kystsoneplan for en såpass stor 
del av Trøndelagskysten. Det er viktig å planlegge helhetlig og kunnskapsbasert i 
større områder da virkninger fra virksomhet i sjø kan påvirke i et stort område, også 
utenfor kommunegrensen til kommunen hvor virksomheten skjer. En felles 
planprosess vil også kunne gi økt kompetanse og muligheter for en differensiert og 
bærekraftig utnytting av sjøarealene. 
 
Landbruk  
Landbruket langs kysten i Namdalen og sørover har vært preget av en kombinasjon 
av fiske og annen næring. Kystbondens landskap har preget kystlinjen. Økt press på 
landbruksarealer, bruksendringer og gjengroing gjør at kystlandskapet endres. 
Gjengroing i kombinasjon med klimaendringer øker problemene. En rekke naturtyper 
er i dag klassifisert som truet både i Norge og Europa. Kystsoneplanen bør ta høyde 
for å se nærmere på landbruksinteressene langs kysten og fjordene, hvordan 
forvaltes jordvern og landskapstyper som er viktig ressursgrunnlag for gårdsbruk – 
og hvordan påvirker endringer i kystnært landbruk kulturlandskapet og 
landskapsverdier. Det er også viktig å ha et bredere perspektiv på reiseliv enn 
turistfiske, bl.a. ved å se på landbrukets potensiale for utvikling av nye næringer og 
produkter – gjerne i kombinasjon med reiseliv og andre marine næringer. 
 
Reindrift 
Kystsoneplanen berører kun sjøareal, som naturlig nok ikke er en sentral del av 
reindriftas arealer. Unntaket er at i enkelte områder brukes sjøen for å flytte 
reinflokken fra et beiteområde til et annet. Dette kalles ei svømmelei, og har det 
samme særlige vernet som reindriftas flyttleier på land (jfr. reindriftslovens § 22 
flyttleier). Det innebærer at det ikke er lov å iverksette tiltak som hindrer bruken av 
disse flyttleiene. I Trøndelag finner vi svømmeleier for reindrifta i norddelen av fylket. 
Svømmeleier i planområdet finnes i Namsos, Nærøy og Vikna kommuner. Lenger sør 
er det så vidt reindriftsavdelingen kjenner til ikke svømmeleier.  
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Innspill til akvakultur må sjekkes ut mot svømmeleiene. Foreløpig antakelse er at 
konfliktnivået er lavt, da de fleste svømmeleiene ligger i områder som sannsynligvis 
er lite attraktive for tiltak (akvakultur). Ikke alle svømmeleiene brukes ofte, men de er 
viktige å ivareta, slik at reindrifta har mulighet til å benytte alle beiteområdene 
innenfor sitt distrikt på en tradisjonell og hensiktsmessig måte. 
 
I planarbeidet bør reindriftens svømmeleier utredes som eget tema, og det må 
opprettes hensynssone og/eller bestemmelse som sikrer at tiltak avklares opp mot 
svømmeleiene før plassering. 
 
Åarjel-Njaarke sijte (Vestre Namdal reinbeitedistrikt) og Voengelh-Njaarke sijte må 
kontaktes for å kartlegge svømmeleier innenfor planområdet. Kontaktinformasjon 
finnes på fylkesmannens hjemmesider. Ta også kontakt med reindriftsavdelingen 
dersom det er spørsmål til temaet. 
 
Miljøvern 
Det er store hull i kunnskapsgrunnlaget langs sjøen. Avklaringer av arealbruken i sjø 
kan påvirke arter, naturytyper, økosystemer, friluftslivområder og landskapsverdier. 
Det er derfor viktig at man skaffer til veie tilstrekkelig kunnskap slik at man kan finne 
egnede arealer for særlig akvakultur og taretråling. Særlig akvakulturnæringen er i 
stor vekst og har behov for fleksibilitet da næringens behov forandres raskt. Tidligere 
konsekvensutredninger på kommuneplannivå er ikke lenger tilfredsstillende når man 
ser på den potensielle veksten næringen ser for seg fremover. Det vil derfor i denne 
planen være behov for innhente en stor mengde kunnskap slik at 
beslutningsgrunnlaget blir godt nok.   
 
Veiledning fra regjeringen anbefaler at man bør være tilbakeholden med å inkludere 
A-formål i flerbruksområder: 
 
«I sjø og vassdrag er det åpent for å planlegge områder for allmenn flerbruk (ferdsel, 
fiske-, natur- og friluftsområder), der mer spesifikk bruk av sjøen eller vassdraget ikke 
er tatt opp. Akvakultur kan inngå i dette flerbruksformålet der det er hensiktsmessig, 
men akvakultur representerer i motsetning til de øvrige formålene her stort sett en 
eksklusiv bruk. Man bør derfor være tilbakeholden med å inkludere områder for 
akvakultur i områder for allmenn flerbruk. Dersom akvakultur inngår i 
flerbruksformålet oppnås liten styring og interesseavklaring, noe som kan tale for å 
avsette områder til akvakultur som egne akvakulturområder.»  
 
Det vil være enklere å gjøre gode utredninger i mindre områder avsatt eksklusivt til 
A-formål. I den grad det skal legges ut store flerbruksområder med akvakultur må det 
innhentes kunnskap om en rekke forhold for at kunnskapsgrunnlaget etter § 8 i 
naturmangfoldloven og utredningsplikten i plan- og bygningsloven skal være oppfylt. 
Vi viser i den sammenheng til kapittel 4 i Forskrift om konsekvensutredninger.  
 
Klima- og miljøavdelingen vil ha et stort fokus på viktige økosystemer sammen med 
ivaretagelse av vill andarom fisk i behandlingen av denne planen.  
 
For at kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig må følgende temaer utredes 
nærmere: 
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Kartlegging av grunnforhold (topografi, hardhet): 
Områdene som ønskes utlagt til A-formål enten enkeltområde eller som 
flerbruksområde med A med influensområde. Kunnskapen her vil gi oss en mye mer 
detaljert kunnskap til bruk i arealforvaltningen i sjø. Det har vært gjennomført et 
pilotforsøk på Søre Sunnmøre som har gitt god data for forvaltningen.  
 
Marine naturtyper: 
Disse naturtypene er viktig å utrede i forbindelse med planen da de kan bli negativt 
påvirket av arealomdisponeringer i sjøen. Det er særlig taretråling og akvakultur som 
vil være aktuelle problemstillinger, men og småbåtanlegg vil kunne påvirke enkelte 
av naturtypene negativt. For enkelte av disse vil det være nødvendig med ny 
kartlegging, mens for andre er kunnskapsgrunnlaget tilfredsstillende.  
 
Korallrev:  
Mareano prosjektet til blant annet NGU, Kartverket og Havforskningsinstituttet vil 
kunne gi hjelp til kartlegging av topografi. Denne kartleggingen vil kunne simulere 
frem hvor det finnes koraller. Det vil være vanskelig for Fylkesmannen å akseptere 
tiltak som påvirker denne naturtypen og korallrevforekomster negativt. 
 
Ålegrassamfunn/Bløtbunnsområder:  
Må kartlegges og lokaliteter med buffersone må ikke legges ut med A-formål hverken 
som rene A områder eller som flerbruksområde med A. Denne utvalgte naturtypen 
finnes i tilknytning til bløtbunnsområder. Disse må kartlegges etter DN-håndbok 19 
hvis A-formål kan komme i konflikt med bløtbunnsområder. Bløtbunnsområder er 
videre viktige områder for flere vadefugler. Det vil derfor også være nødvendig med 
undersøkelser av vadefugler på vår og høsttrekk.  
 
Sterke tidevannsstrømmer:  
Viktige områder særlig for friluftsliv og som landskapselement. Det er ofte knyttet et 
stort artsmangfold med en spesiell artssammensetning til disse tidevannstømmene. 
Utfordringen med akvakultur i nærheten til sterke tidevannsstrømmer er av 
næringsstoffer og organisk materiale. I kombinasjonen med terskelfjorder, fjorder 
med naturlig lavt oksygennivå eller poller som er sårbare for tilførsel av organisk 
materiale kan akvakultur her skape negative konsekvenser. Det må ikke tillates 
akvakultur i nærheten av slike forekomster.    
 
Rekefelt/Gytefelt torsk:  
Akvakultur må ikke komme i konflikt med gytefelt for torsk og rekefelt da disse er 
viktige deler av større økosystemer i havet. Forringelse eller tap av en naturtype kan 
påvirke arter i et stort område negativt. Kjemikaliebruk og avfallsstoffer påvirker disse 
naturtypene negativt.  
 
Tareskog:  
Denne naturtypen er et av de viktigste elementene i økosystemet lang kysten. 
Sjøfugl bruker det til næringssøk og det er oppvekstområder for mindre fisk som og 
utnyttes kommersielt. Tarehøsting og matfiskanlegg påvirker denne naturtypen 
negativt gjennom ødeleggelse ved tarehøsting og gjennom avfallsstoffer og 
kjemikaliebruk i matfiskanlegg. Næringsstoffer fra matfiskanlegg har vist seg å føre til 
eutrofiering av tareskogen og endrer på artssammensetningen av planter i 
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tareskogene. Kjemikaliebruk i bekjempelse av lus tar livet av flere nøkkelarter i 
tareskogen. Dette vil igjen påvirke andre arter og økosystemet. Vi forutsetter at i 
arbeidet med planen tar vare på store sammenhengende tareskogsområder som er 
viktige i et økosystemperspektiv sammen med andre naturtyper og arter. Dette betyr 
at man må både unnta disse områdene for akvakultur, men og taretråling.      
 
Skjellsand/Kamskjellforekomster:  
Forekomster er delvis kartlagt, men det må gjennomføres kartlegginger i aktuelle 
områder da disse er sårbare for tilførsel av organisk materiale. Det er viktig å se 
disse områdene i sammenheng med andre naturtyper og terrestriske arter i et 
økosystemperspektiv. Det bør legges opp til å gjøre undersøkelser av hva slags 
påvirkning utslipp fra oppdrett har på kamskjell. Dette gjelder for eksempel særlig 
sink/kadmium fra fôr, kobber fra merdene og kjemikaliebruk (lusemidler/desinfisering 
etc.). Denne listen er ikke uttømmende. Vi ber om at dette gjøres i forbindelse med 
planarbeidet hvis man skulle ønske å legge ut områder i tilknytning til disse 
naturtypene til akvakultur for matfiskanlegg. Det må forventes at dette stilles som 
krav i en evt. søknad om utslippstillatelse.  
 
Artsmangfold: 
Anadrome arter; laks og sjøørret, kan bli negativt påvirket av akvakultur særlig i form 
av matfiskanlegg for laks og ørret. Innenfor planområdet er det svært mange 
anadromtførende vassdrag. De fleste av vassdragene innenfor planområdet er i 
lakseregisteret registrert med dårlig/redusert bestandstilstand for laks og sjøørret. 
Økning i lakselussmitte og faren for genetisk forurensing ved rømning er de viktigste 
påvirkningsfaktorene innenfor planområdet for begge arter. Det er derfor viktig å ikke 
legge til rette for oppdrett av anadrome arter i nærheten av lakseførende vassdrag. 
Dette gjelder særlig fjordsystemer og andre veier der smolt vandrer ut i havet. 
Fjordsystemene er videre viktige leveområder for sjøørreten. Det er et begrenset 
kunnskapsgrunnlag om smoltvandringsruter fra trønderske elver. Skal det legges til 
rette for akvakultur av matfisk/settefisk i de trolige vandringsveiene for smolt må det i 
nærheten av nasjonale lakseelver og laksefjorder gjennomføres kartlegging av disse 
vandringsveiene. Videre må det brukes modelleringsverktøy av strømforhold 
sammen med lusespredningsmodeller slik at man ikke legger til rette for akvakultur i 
nærheten av smoltens vandringsveier. Bruk av slik data vil også gi god kunnskap slik 
at man kan ivareta sjøørretens leveområder. 
 
Sjøfugl:  
Det er delvis dårlig kartlegging av sjø- og vadefugler i planområdet. En del av 
kartleggingene er eldre og bør oppdateres. Flere av disse artene er truet på rødlisten 
og er sårbare for effekter av akvakultur og taretråling. Dette kan skje gjennom 
forstyrrelser som støy og lys eller negative påvirkninger på områdene de bruker til 
næringssøk. For mange av artene er det tareskogen og bløtbunnsområder som er de 
viktigste og utgjør et økosystem. Det vil være nødvendig å gjennomføre ny 
kartlegging av sjøfugl/vadefugler og så se denne kartleggingen opp mot kartlegginger 
av marine naturtyper. Disse artene sikres gjennom å avsette store sammenhengende 
områder som inneholder nødvendige områder for næringssøk og 
myte/hekkeområder. 
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Pattedyr:  
Vi ber om at det ikke tillates akvakultur i form av matfiskanlegg/settefiskanlegg i 
områder hvor det er kunnskap om at det eksisterer oter. Oteren er truet på rødlisten 
og en viktig art for å holde den introduserte arten mink unna.   
 
Unntatt offentlighetsarter: Det finnes en rekke arter som er unntatt offentligheten 
langs kysten. Disse artene er ofte sensitive for forstyrrelser av lyd/lys og må ivaretas i 
planarbeidet. Fylkesmannen kan kontaktes for mer informasjon om artene.  
 
Vannforskriften: 
Vi minner om vannforskriften § 12 og at det er et forbud mot å øke belastingen av 
vannforekomster med redusert økologisk tilstand. I den sammenheng viser vi til 
vann-nett for mer informasjon om vannforekomster. Temaet må konsekvensutredes 
nærmere.  
 
Forurensing: 
Støy og lysforurensing mot sensitiv bebyggelse som bl.a. boliger og fritidsboliger må 
utredes nærmere. Vi viser til T-1442 – retningslinjer for støy i arealplanleggingen. For 
støy må det utarbeides støykart. 
 
Under temaet forurensning bør en kystsoneplan også gi en vurdering av behov for 
opprydding av marint avfall. 
 
Friluftsliv: 
Regionalt og nasjonalt viktige friluftsområder må ivaretas i planen. Det finnes 
eksisterende kartlegginger av nyere dato flere steder, men der det ikke er oppdatert 
kunnskap om friluftsverdier på sjøen må det kartlegges etter Miljødirektoratets 
veileder M-98.  
 
Småbåthavner bør med som tema. Småbåthavner er viktige for arealbruk i sjø og 
viktige som knutepunkt i forhold til fritidsbruk av sjøarealene. 
 
Helse og omsorg 
Kystsoneplanen vil legge til rette for vekst og utvikling. Dette er viktig for 
lokalbefolkningen og har stor regional betydning. Utvikling av sjøbaserte næringer 
har vært og vil fortsatt være viktig for befolkningen i det samlede Trøndelag. 
 
Det er avgjørende at utviklingen er balansert mot mulighetene for friluftsliv på sjøen, i 
strandsonen og i de sjønære områdene. Selv om planen ikke omfatter arealer på 
land, vil arealbruken planen omfatter ha betydning for også mulighetene til aktiv bruk 
av strandsonen spesielt. Dette gjelder særlig der hvor strandsonen benyttes for 
tilgang til sjøbasert friluftsliv som båtliv, fritidsfiske og bading. De tema som er satt 
opp for utredning synes dekkende.  
 
Det er vist til at universell utforming ikke vil bli nærmere analysert. Noen steder vil det 
være tilrettelagt eller finnes naturlig god adkomst til strandsonen for personer med 
forflytnings- og orienteringsvansker. Det er begrunnet behov for å ta dette med i 
vurderingen av hvilken arealbruk som skal tillates innenfor planens avgrensning. 
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Samfunnssikkerhet 
Vi forutsetter at det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med 
plan- og bygningsloven § 4-3 i de områder som er aktuelle for utbygging, og viser til 
DSB sin veileder fra 2017: ”Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging”. 
Fylkesmannen vil påpeke at en ren sjekkliste uten videre beskrivelser og analyse 
ikke er å anse som en ROS-analyse.  
 
ROS-analysen skal vurdere risiko og sårbarhet som kan oppstå ved endret arealbruk 
med dagens forutsetninger, samt vurdere hvordan fremtidige klimaendringer kan 
påvirke tiltaket. Se mer informasjon på klimatilpasning.no og i Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) sine veiledere. Vi viser samtidig til utarbeidede klimaprofiler 
for alle fylker som kan benyttes i arbeidet. 
 
For planområder under marin grense må det vises aktsomhet for mulige forekomster 
av skredfarlig kvikkleire. Dette gjelder også utenfor kartlagte kvikkleiresoner. For 
oppfølging av eventuelle fareområder viser vi til Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE), sektormyndighet på skred og flom. 
 
Fylkesmannen vil påpeke at det er kommunen som planmyndighet som har ansvar 
for å godkjenne ROS-analysen i de enkelte områdene hvor det vil bli vurdert tiltak 
etter PBL § 4-3. 
 
Videre arbeid 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er en veiledende uttalelse basert på de 
opplysningene som fremkommer av oppstartsvarselet. Fylkesmannen vil komme 
tilbake med en endelig uttalelse når planen sendes på høring.  
 
 

 Fylkesmannen ønsker å oppnå best mulig dialog og tidlig avklaring av 
nasjonale og viktige regionale interesser. Fylkesmannen oppfordrer 
kommunene til å benytte seg av regionalt planforum som en arena for dette. 
Saker meldes inn til Trøndelag fylkeskommune på 
postmottak@trondelagfylke.no. 

 Ønsker kommunen avklaringer under utarbeidelse av planforslaget er det 
mulig å ta kontakt med Fylkesmannens fagavdelinger eller saksbehandler på 
kommunal- og justisavdelingen. Se kontaktliste.  

 Kartverket tilbyr kvalitetssikring av arealplaner etter plan- og bygningsloven og 
vi minner om at det ved høring sendes ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til 
Kartverket Trøndelag på e-post: plantrondelag@kartverket.no 

 
Med hilsen 
 
 
 
Alf Petter Tenfjord (e.f) 
seksjonsleder 
Kommunal- og justisavdelingen 

Thomas Møller 
plankoordinator 
Kommunal- og justisavdelingen 

  
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
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Saksbehandlere: 
Kommunal og justis: Thomas Møller – 74 16 81 26 
Klima og miljø: Thomas Aarskog – 74 16 80 75 
Landbruk: Aino Holst Oksdøl – 74 16 82 00 
Samfunnssikkerhet: Ingrid Margrethe Wedø – 74 16 81 76 
Oppvekst og velferd: Margareth Halle – 74 16 83 79 
Helse og omsorg: Frode Engtrø – 73 19 93 18 
Reindrift: Svein Bjørk – 74 13 80 57 
Reindrift: Elsemari Iversen – 74 13 80 55 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
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Saksbehandler: Inger Hilde Solstad 
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SAMLET SAKSFRAMSTILLING

 
Utvalg Møtedato Saksnr. 

Høylandet formannskap 30.08.2018 42/18 

 
 

 

FELLES KYSTSONEPLAN FOR NAMDALEN MED FLERE KOMMUNER. 

OPPSTART AV REVIDERING AV KYSTSONEDELN I KOMMUNEPLANENS 

AREALDEL, SAMT UTLEGGELSE AV PLANPROGRAM FOR 

PLANARBEIDET PÅ OFFENTLIG 
 

Vedlagte dokumenter: 

Kystsoneplan for Namdalen. Forslag til planprogram, datert 22.05.18 

 

Ikke vedlagte dokumenter: 

 

Hjemmel for behandling: 

Delegasjonsreglementets §17 

 

Saksopplysninger: 
Høylandet kommunestyre vedtok i møte den 19. juni 17 K-sak 46/17, å tilslutte seg arbeidet med å etablere 

en felles kystsoneplan for Namdalen.  

I kommunestyremøte den 26.04.18 K-sak 17/18 vedtok kommunestyret at Kystsoneplan Namdal kunne 

utvides til også å gjelde Roan, Åfjord og deler av Bjugn kommune.  

Likelydende vedtak ble også fattet i øvrige kommuner, slik at det geografiske planområde nå omhandler 

kommunene; Leka, Vikna, Nærøy, Høylandet, «Nye Namsos», Flatanger, Osen, Roan, Åfjord og Bjugn. 

Arbeidet er organisert som et interkommunalt plansamarbeid, i regi av Namdal regionråd. 

Det er utarbeidet forslag til planprogram for planarbeidet, og Høylandet kommune vedtok i kommunestyret 

19.06.18 å legge forslag til planprogram for kystsoneplanprosessen ut på høring, med høringsfrist 

1.september.  

 

Hensikten med kystsoneplanleggingen er å sikre bærekraftig verdiskaping, og gi mulighet for fortsatt 

vekst og utvikling for havbruksnærings i regionen.  

Planen skal: 

- gjenspeile ønsket arealpolitikk, lokalt, regionalt og nasjonalt 

- avdekke og avklare eventuelle interessekonflikter 

- sikre marin næringssatsing og være grunnlag for at regionen fortsatt er en av de ledende innen 

marin utvikling 

- 
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havbruk, turisme og annen bruk av sjøarealene. Akvakultur vil også i mange områder være en del av 

flerbruksformålet men uten at laks og ørret er tillat. 

 

Planprogrammet foreslår at følgende tema utredes: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høylandet kommune merker seg videre at planprogrammet sier at det kan være behov for nye 

utredninger innen biologisk mangfold, spesielt påvirkning på ville lakse- og ørretstammer fra 

spredning av sykdom som følge av oppdrettsaktivitet i planområdet. Innenfor havbruk er det blant 

annet behov for utredninger i forhold til potensielt egnede arealer for bærekraftig akvakultur, hvorvidt 
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det skal legges begrensninger på hvilke arter som kan produseres i enkelte arealer, og hvilken effekt 

akvakultur har på naturmangfold og smitte. 

 

 

I forhold til reiseliv sier planprogrammet at man vil registrere de viktigste og mest brukte sjønære 

friluftsområder i hele planområdet for å kunne gjøre en helhetlig avveining av arealbruken. Viktige 

fritids- og turistfiskeområder og områder viktige for annen turisme skal kartlegges.  

Vurdering: 

 
Høylandet kommune synes forslaget til planprogram ser ut til å ivareta de tema som må avklares i forbindelse 

med planarbeidet. For Høylandet kommune er det viktig at forholdet til våre tre lakseførende vassdrag blir 

ivaretatt, både i Follafjorden og i Namsfjorden, spesielt i forhold til påvirkning og smitte på ville stammer av 

laks, ørret og sjørøye. 

Høylandet kommuner ser det også som viktig at tare blir tema i sammenhengen, da tare er oppvekst og 

yngleområde for fisken. Å få avklart hvilke områder det kan høstes tare i er viktig for utviklingen i våre 

nabokommuner, og vi støtter opp om dette. 

Havbruk og akvakultur: Høylandet kommune ønsker at muligheten for akvakultur utredes også for de deler av 

planen som ligger i Høylandet kommune.  

Videre er farleden inn til Kongsmoen kai viktig for Høylandet kommune, og muligheten for utvikling av turisme 

og friluftsliv er også viktig i innerste del av Follafjorden.  

Forankring opp mot region Namdals bioøkonomistrategi er viktig – Høylandet kommune imøteser at denne 

koblingen også blir ivaretatt gjennom planprosessen. 

 

Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

 

Høylandet formannskap vedtar følgende høringsuttalelse til planprogrammet for kystsoneplan for 

Namdalen:  

 

Høylandet kommune synes forslaget til planprogram ser ut til å ivareta de tema som må 

avklares i forbindelse med planarbeidet. For Høylandet kommune er det viktig at forholdet til 

våre tre nasjonale lakseførende vassdrag blir ivaretatt, både i Follafjorden og i Namsfjorden, 

spesielt i forhold til påvirkning og smitte på ville stammer av laks, ørret og sjørøye. 

I forhold til havbruk og akvakultur ønsker Høylandet kommune at muligheten for akvakultur 

utredes også for de deler av planen som ligger i Høylandet kommune.  

Videre er farleden inn til Kongsmoen kai viktig for Høylandet kommune, og muligheten for 

utvikling av turisme og friluftsliv er også viktig i innerste del av Follafjorden.  

Forankring opp mot region Namdals bioøkonomistrategi er viktig – Høylandet kommune 

imøteser at denne koblingen også blir ivaretatt gjennom planprosessen. 

Høylandet kommuner ser det også som viktig at høsting av tare blir tema i arbeidet med 

kystsoneplan, da tare er oppvekst- og yngleområde for fisken. Å få avklart hvilke områder det 

kan høstes tare i er viktig for utviklingen i våre nabokommuner, og vi støtter opp om dette. 
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Behandling/vedtak i Høylandet formannskap den 30.08.2018 sak 42/18 

 

Behandling: 

 

Høylandet formannskaps vedtak: 

Høylandet formannskap vedtar følgende høringsuttalelse til planprogrammet for kystsoneplan for 

Namdalen:  

 

Høylandet kommune synes forslaget til planprogram ser ut til å ivareta de tema som må 

avklares i forbindelse med planarbeidet. For Høylandet kommune er det viktig at forholdet til 

våre tre nasjonale lakseførende vassdrag blir ivaretatt, både i Follafjorden og i Namsfjorden, 

spesielt i forhold til påvirkning og smitte på ville stammer av laks, ørret og sjørøye. 

I forhold til havbruk og akvakultur ønsker Høylandet kommune at muligheten for akvakultur 

utredes også for de deler av planen som ligger i Høylandet kommune.  

Videre er farleden inn til Kongsmoen kai viktig for Høylandet kommune, og muligheten for 

utvikling av turisme og friluftsliv er også viktig i innerste del av Follafjorden.  

Forankring opp mot region Namdals bioøkonomistrategi er viktig – Høylandet kommune 

imøteser at denne koblingen også blir ivaretatt gjennom planprosessen. 

Høylandet kommuner ser det også som viktig at høsting av tare blir tema i arbeidet med 

kystsoneplan, da tare er oppvekst- og yngleområde for fisken. Å få avklart hvilke områder det 

kan høstes tare i er viktig for utviklingen i våre nabokommuner, og vi støtter opp om dette. 

 

Enstemmig vedtatt. 
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Vår ref:   Deres ref Saksbehandler Dato 

2007/4747-61  Aksel Håkonsen  952 78 691 31.08.2018 

 

Høringssvar på utkast til planprogram for kystsoneplan 

Lakseutvalget for Namsenvassdraget er et samarbeidsorgan for de fire kommunene med anadrom 

laksefisk i Namsenvassdraget. Det er Grong, Høylandet, Overhalla og Namsos. Mandatet til 

utvalget er å avgi rådgivende uttalelser til kommunene vedrørende anadrom laksefisk. 

Lakseutvalget skal være et koordinerings- og samarbeidsorgan mellom kommunene og 

overordnede forvaltningsorgan, samt mellom kommunene og grunneier- og næringsinteresser. De 

stemmeberettigede medlemmene består av en politikerrepresentant valgt av 

medlemskommunenes kommunestyrer, samt en representant fra Namsenvassdraget elveierlag. På 

møtene i Lakseutvalget møter også en fra hver kommuneadministrasjon, Fylkesmannen, 

Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø og Mattilsynet. 

 

Lakseutvalget for Namsenvassdraget ser at havbruksnæringen er en viktig næring for regionen og 

landet. Vi hilser kystsoneplanen velkommen, og mener den er viktig for å sikre en helhetlig og 

enhetlig forvaltning av de viktige havressursene og naturverdiene som er knyttet til 

Namdalskysten. En kystsoneplan for Namdalskysten vil berøre vårt mandatområde.  

 

Anadrom fisk er nevnt som tema i forbindelse med konsekvensutredninger knyttet til natur og 

miljø, og vi er fornøyde med at bærekrafig forvaltning er et gjennomgangstema i 

planprogrammet. Det er viktig at temaet også gis et innhold i selve planen. Vi regner med at man 

også tenker på laks og sjøaure når næringsvirksomhet knyttet til fiskeri skal være tema for 

konsekvensutredning. Vi vil bemerke at kystsoneplanen i næringssammenheng også har 

betydning for kommunene som ikke har kystlinje, i og med at den største næringsmessige 

betydningen for anadrom villfisk nettopp er i disse kommunene. 

 

Vi vil videre gi noen konkrete kommentarer til selve planprogrammet:  

 

Side 2, Formål/hensikt:  

Å sikre bærekraftig verdiskapning og gi mulighet for fortsatt vekst… 

 

Kommentar: Her bør det tilføyes: der næringene vurderes å være bærekraftige. 

Uten dette tillegget kan det se ut som om det skal gis mulighet for vekst uansett bærekraft eller 

ikke. 
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Side 5, pkt 1.1,  2. avsnitt: 

Et av prosjektets viktigste effektmål er å tilrettelegge og øke mulighetene for etablering og vekst 

innen havbruksnæringa ved at arealplanen sikrer tilgang til tilstrekkelig bærekraftig areal der 

næringa kan søke om etablering 

og 

Side 6 under pkt 1.2 første hakepunkt 

Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilstrekkelig areal til fiskeri- og havbruksnæringen i 

kystsoneplanleggingen, og avveier dette mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. 

 

Kommentar: Ordlyden bør i begge punktene endres siden man ikke vet om det finnes 

tilstrekkelig areal der alt er bærekraftig. 

 

Side 12 første avsnitt i pkt 2.5: 

KU skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon 

 

Kommentar: I tillegg bør det stå at det i hvert enkelt tilfelle må vurderes om det må gjøres 

undersøkelser for å skaffe til veie mer informasjon, som registreringer og kartlegginger. 

 

Side 12 første avsnitt i pkt 2.5: 

KU skal bare omfatte de delene av planen som fastsetter rammer for framtidig utbygging og som 

samtidig innebærer endringer av den gjeldende planen. 

Kommentar: Her bør det også utarbeides KU for områder som er betegnet med kombinerte 

formål FNFFA. På grunn av det kombinerte formålet mellom akvkultur og andre interesser bærer 

de preg av å være noe mer uavklart. Dermed bør de områdene som er avsatt til disse kombinerte 

formålene i tidligere arealplanene også konsekvensutedes. 

Side 14, pkt 3.1 under Natur og miljøressurser: 

I tilknytning til biologisk mangfold bør det her også være et punkt om kartlegging og 

registrering, jfr vår første kommentar knyttet til pkt 2.5. 

 

Side 15 pkt 4.1 

Naturmangfoldloven tar utgangspunkt i at all natur skal forvaltes basert på dagens kunnskap. 

Kommentar: Det kan med bakgrunn i Naturmangfoldloven også være behov for nyregistreringer 

for å kunne gi klarsignal for nye tiltak. Lovens § 9 som omfatter føre-var-prinsippet tilsier at 

manglende kunnskap vil kunne medføre at tiltak ikke kan iverksettes.  

 

Side 16 pkt 4.1 siste hakepkt  

Påvirkning på ville lakse- og ørretstammer fra spredning av sykdom som følge av 

oppdrettsaktivitet i planområdet 

 

Kommentar: Her må også lus og genetisk påvirkning nevnes 

 

Side 16, pkt 4.3 hakepkt 1 

Med grunnlag i foreliggende kunnskap skal det kartlegges potensielt egnede areal til bærekraftig 

akvakultur. 

Kommentar: Også her bør det fremgå at nyregistreringer vil kunne være aktuelt for å kunne 

vurdere om tiltak er bærekraftige. 

 

Andre kommentarer 
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Når det gjelder villaksen, viser vi til et kunnskapshull når det gjelder smoltens bruk av Nord-

Namsen som utvandringsled. Her foreligger det en skisse til et prosjekt med etablering av 

mottaksstasjoner langs kysten og påmontering av sendere på smolt. Prosjektet mangler foreløpig 

finansiering, og vil bidra til viktig bakgrunnskunnskap for kystsoneplanen. 

  

Planen må ha med en vurdering etter Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. Dette er et krav med 

hjemmel i samme lov § 7. Det vil nok si at planens helhet og hvertnye tiltak som skal inn i planen 

hver for seg må gjennomgå denne vurderingen. Samlet belastning blir et viktig moment (§10) 

fordi anleggene isolert sett kan være bærekraftig for naturmangfoldet, mens det må vurderes om 

summen av alle anleggene også er bærekraftig. Da må også all eksisterende og tidligere planlagt 

aktivitet tas med i vurderingene. 

 

For hvert enkelt område mener vi at det i planen må opplyses om kunnskapsgrunnlaget er 

tilstrekkelig eller mangelfullt. I tilfelle mangelfullt beskrives hvilken ny kunnskap som er 

nødvendig. 

 

En må tilstrebe å ikke bruke kategorien FNFFA, kombinert formål ferdsel, natur, fiske, friluftsliv 

og akvakultur. Det vil si at oppdrettsanlegg for laks legges til arealkategori som kun har ett 

formål, og at konkrete prioriteringer blir gjort i forbindelse med arbeidet med kystsoneplanen. 

FNFFA er et uavklart formål for etablering av tiltak. Slike formål i planen er uforutsigbare og 

gjør det vanskeligere å vurdere samlet belastning av alle tiltak. Uansett må det kreves KU også til 

slike områder, som tidligere nevnt også for eksisterende områder. Det beste ville vært om 

tidligere avsatte områder til FNFFA også ble avklart i planprosessen 

 

Lakseutvalget ber også om at det opprettes hensynssoner langs laksens vandringsveier.  

 

 

 

 

Vår ref. 2007/4747–61 bes oppgitt ved henvendelse 

 

 

Med hilsen 

 

Aksel Håkonsen 

Skogbruks- og miljøvernsjef 

Sekretær for Lakseutvalget for Namsenvassdraget 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Att. Namdal Regionråd           Namsos, 29.8.2018  

  

  

Høringsuttalelse til utkast til planprogram for kystsoneplan for Namdal med flere  

  

Vi viser til utkast til planprogram, datert 22.5.2018.  Næringsforeningene og oppdrettsselskapene i 

produksjonsområde 7 gir med dette følgende felles uttalelse til utkast til planprogram:  

Innledningsvis ønsker vi å understreke at det er svært positivt at kommunene ønsker å sikre en 

bærekraftig verdiskaping og gi mulighet for fortsatt vekst og utvikling av havbruksnæringa i regionen 

gjennom en felles kystsoneplan.   

Det er viktig at man gjennom planleggingen avdekker og sikrer områder som innehar spesielle 

kvaliteter eller sårbare arter. Vi støtter tilnærmingen om at resterende sjøareal i størst mulig grad 

bør planlegges med flerbruksformål der akvakultur kan være en del av formålet når det er mulig å 

finne sameksistens mellom fiskeri, havbruk, turisme og annen bruk av sjøarealene. På denne måten 

vil man få sikret viktige områder, samtidig som at man åpner for tilstrekkelig fleksibilitet i planene. En 

slik planlegging vil sannsynligvis føre til færre søknader om dispensasjoner fra planene, hvilket vil 

være positivt for både brukere av kystarealene, kommunene og forvaltningen for øvrig.   

I henhold til planprogrammet vil planforslagene bli behandlet i kommunestyret høsten 2019. Vi 

ønsker å understreke at det er svært viktig at behandlingen av søknader om tiltak ikke blir satt på 

vent i denne perioden. For å sikre en videre god utvikling i PO 7 mens planprosessen pågår, så ber vi 

om at søknader om akvakulturtiltak behandles fortløpende og iht. gjeldende arealplaner, fram til nye 

planer blir vedtatt og trår i kraft høsten 2019.   

  

 

Med hilsen  

Namsos Næringsforening   Namdalskysten Næringsforening  

Emilsen Fisk AS    Sinkaberg-Hansen AS  Salmar ASA  

Bjørøya AS    Salmonor AS   Val Videregående Skole AS  

Midt-Norsk Havbruk AS   Marine Harvest Norway AS    

Namdal Settefisk AS og Namdal Torsk AS 
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Kystsoneplan for Namdalen 

 

 
I utgangspunktet er Nærøysund Ap positiv til en Kystsoneplan for kystkommunene i 

Trøndelag, for å sikre god og forutsigbar forvaltning av sjøområdene i region. 

Men det er med noe usikkerhet vi i Nærøysund Arbeiderparti kan godta forslagene som 

foreligger, hva ligger egentlig forslagene i planen? 

Vi vet at tråling av tang er et diskutert tema, og hvilke konsekvenser får det for 

gyteområdene i kystområdene? Hvilke fiskslag kan bli rammet?  Bunnsamfunnet kjenner vi 

godt nokk til det? Hvilke sjøfugl hekker og henter sin mat i det område? Hvilke sjøpattedyr 

finnes her? I de berammede områder. Hvilke tare og tang vil bli fjernet?  

Tråling av tang er et omstridt tema blant kystfiskerne, og det ønskes derfor el langt bredere 

utredning. Det Nærøysund Arbeiderparti ønsker vi derfor en bredere kunnskapsløft fra det 

maritim fagmiljøet innen dette område, og kunnskapsbehov knyttet til økologisk relasjoner 

mellom arter før vi kan godkjenne planen. Vi er bekymret for Økosystemet i 

kystkommunene, og som vi vet kan kunnskapsmangel føre til store konsekvenser noe vi ikke 

ønsker for Fiskeri og havbruksnæringen i kystkommunene. 

 

 

Mvh 

Nærøysund Arbeiderparti 

v/leder  

Inger Laugen Wannebo 

 

29.08-18 
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Namdal Regionråd       
             
        Trondheim 4. september 2018 
 
       
         
 
 
Innspill til Planprogram for Kystsoneplan for Namdalen  
 
Viser til forslag til planprogram, Kystsoneplan for Namdalen datert 22.05.2018. Viser videre til 
kontakt med Namdal Regionråd og avtale om at Sjømat Norge havbruk midt har utsatt frist for 
innspill til 5. september.  
 
Saken ble behandlet av arbeidsutvalget i Sjømat Norge havbruk midt i møte den 3. september og 
i det følgende refereres synspunkter som framkom i diskusjonen.  
 
Planprogrammet synes godt gjennomarbeidet og arbeidsutvalget støtter hovedhensikten med en 
felles kystsoneplan for Namdalen, nemlig at prosjektets viktigste effektmål er å tilrettelegge og 
øke mulighetene for etablering og vekst innen havbruksnæringen. Dette ved at arealplanene 
sikrer tilgang til tilstrekkelig areal der næringen kan søke om etablering. Hvis resultatet er som 
intensjonene, vil dette etter vårt syn svare godt opp til regjeringens forventninger til regional og 
kommunal planlegging, nemlig at det sikres tilstrekkelig areal til fiskeri- og havbruksnæringen i 
kystsoneplanleggingen og at dette ses i et regionalt perspektiv ((Nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015). 
 
I og med at planområdet omfatter deler av produksjonsområde 6 og nesten hele 
produksjonsområde 7, så må dette tas hensyn til dette i det videre arbeide. Med bakgrunn i de 
kriterier og den beslutning sentrale myndigheter gjør mht. fargelegging av områdene i det såkalte 
trafikklys-systemet så vil PO’enes geografiske avgrensning og derved arealarrondering være 
svært viktig. Dette bør inntas i planprogrammets kapittel 3 og 4. 
 
Grensen mellom gamle Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag (Buholmråsa) fungerer som en grense 
mellom forskjellige bekjempelsesstrategier for varianter av PD, noe som også vil ha betydning for 
muligheter og utnyttelse av sjøareal. Dette bør inntas som et tema under kapittel 3 og 4. 
 
Under kapittel 1; formålet med planarbeidet brukes uttrykket «tilgang til tilstrekkelig bærekraftig 
areal». Det vil være av stor betydning for havbruksnæringas videre utvikling at en i arbeidet med 
kystsoneplanene tar innover seg næringas teknologiske utvikling. Utviklingen skjer med stor kraft 
og fart og resulterer blant annet i at areal som før ikke ansås som bærekraftig, nå kan utnyttes 
med bakgrunn i nye teknologiske løsninger, dette være seg landbasert, lukkete/semilukkete 
anlegg i sjø, nedsenkbare anlegg og anlegg som kan ligge i værharde områder. Også andre 
løsninger/driftsformer og kombinasjoner vil kunne nyttiggjøre seg arealer som tradisjonelt ikke har 
blitt betraktet som aktuelle for akvakultur. Vi anser det derfor som viktig at dette blir adressert i 
det videre arbeide. 
 
Næringen i området, i samarbeide med offentlig forvaltning, har utviklet et godt samarbeid mht. 
bl.a. biosikkerhet og forebyggende og aktiv bruk av soner. En forutsetning for optimal og effektiv 
bruk av en optimal sonestruktur er fleksibilitet i næringas tilgang til sjøareal. Etter vår mening vil 
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en strategisk riktig tilnærming til arealtilgang være primært å «ta ut» områder hvor akvakultur 
uansett ikke er ønskelig. Resterende areal vil da være «flerbruks» hvor det er mulig å utnytte 
arealet til blant annet næringsvirksomhet akvakultur. Etter vår mening vil det være tilnærmet 
næringsfiendtlige og hindre videre utvikling hvis en anvender såkalt «frimerkeplanlegging», noe 
som medfører mangel på fleksibilitet. I kapitlet «Premisser for planarbeidet» kunne dette etter vår 
mening bli tatt inn. Planprogrammet burde også hatt som fokusområde, eventuelt adressert 
behovet for å utrede mulig opphevelse/bruk av eksisterende buffersoner/hensynsoner i 
planområdet.  
 
Næringen er dynamisk i sin natur og derfor er det viktig at kommunene ikke opptrer defensivt i 
planperioden ved å signalisere «stopp i søknadsbehandling». God og grundig saksbehandling 
kan etter vår mening løpende bli ivaretatt også i planperioden/prosjektperioden. 
 
For å få en best mulig plan hvor brukerne til syvende og sist har et eierskap til planen, vil det 
være særs viktig med reell medvirkning. En god operasjonalisering av planprogrammets 
intensjoner på dette området vil være avgjørende for endelig resultat. Næringen stiller mer enn 
gjerne opp og ønsker å bidra aktivt i det videre arbeide. Vi ser fram til et godt samarbeide 
framover. 
 
mvh 
 
Knut A. Hjelt 
regionsjef 
Sjømat Norge havbruk midt 
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Vår dato: 30.08.2018 Vår referanse: 201845768-2 Vår saksbehandler: 

Deres dato: 08.06.2018 Deres referanse:    Heidi Beate Flatås 

     

Fylkeskommunens uttalelse til høring av planprogram, 
kystsoneplan for Namdalen - interkommunalt plansamarbeid 

mellom Leka, Vikna, Nærøy, Høylandet, Nye Namsos, Flatanger, 
Osen, Roan, Åfjord og Bjugn.  

Vi viser til deres oversendelse datert 8.juni 2018. 

Fylkeskommunen ser positivt på at det skal utarbeides en felles kystsoneplan for 

overnevnte kommuner, samt intensjoner om å øke kunnskap og kompetanse, lette 

arbeidsmengden i enkeltkommunene og få til en mer helhetlig planlegging. 

 

Arbeidet er organisert som et interkommunalt plansamarbeid. Kommunene har et felles 

mål om å sikre bærekraftig verdiskapning og gi mulighet for fortsatt vekst og utvikling 

av havbruksnæringa i regionen. 

 

Planprosessen skal resultere i felles sømløst plankart med bestemmelser, samt 

planbeskrivelse for arealbruken. Hver enkelt kommune skal imidlertid vedta sin juridisk 

bindende del av planen. Prosjektperioden er 2 år og kom i gang medio januar 2018. 

 

Hensikt med prosjektet 

Et av prosjektets viktigste effektmål er å tilrettelegge og øke mulighetene for etablering 

og vekst innen havbruksnæringa, jamfør kapittel 1.1 Formål med planarbeidet.  

Arealplanen skal sikre tilgang til tilstrekkelig areal der næringa kan søke om etablering. 

 

Det skal gjennomføres en konsekvensutredning, arbeidet skal resultere i et felles 

plankart med bestemmelser og planbeskrivelse for arealbruken.  

 

Planavgrensningen 

Mot land defineres plangrensen som kote 0, men planprogrammet omtaler allikevel 

forhold på land – som for eksempel badestrender, kulturlandskap, småbåthavner mm. I 

en kystsoneplan bør en del av strandsonen på land være med i planen. Strandsonen 

med 100-metersbeltet er en viktig overgangssone mellom sjø og land, både i forhold til 

biologi, landskap, friluftsliv og næringsvirksomhet. Som et minimum bør 100-

metersbeltet langs land være med i planen. Ved å ta med noe areal på land kan en 

bedre drøfte alle de overlappende aktiviteter/forhold og evt konflikter som oppstår i 

denne sonen. 
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De arealmessige avveininger som ofte gjøres i forhold til havbruk, omhandler gjerne 

hyttefelt, friluftsområder, havner og småbåthavner mm. Dette er arealbruksinteresser 

som ofte kommer i konflikt med akvakulturvirksomhet. 

 

Friluftsliv og naturbasert reiseliv 

Planprogrammet omtaler friluftsliv som aktivitet både på sjø og på land, blant annet 

foreslås at viktige områder for friluftsliv i strandsonen blir kartlagt. Her bør hver 

kommune som deltar i kystsoneplanarbeidet i stedet foreta kartlegging og verdsetting 

av friluftslivsområder i tråd med Miljødirektoratets veileder M98.  

 

Dette er et kartleggingsarbeid som allerede er i gang i mange Trønderske kommuner og 

arbeidet med en kystsoneplan for Namdalskysten og Fosen bør være en god anledning 

for de deltakende kommunene til å gjennomføre en slik friluftslivskartlegging i hele 

kommunen. Friluftslivsområder med tilretteleggingstiltak er viktig også for det 

naturbaserte reiselivet langs kysten. Nok en grunn til at planen bør omfatte det 

nærmeste landarealet. 

 

Konsekvensutredning (KU). 
I planprogrammet er det vist til veileder for konsekvensutredning av kommuneplanens 
arealdel fra Miljøverndepartementet (2012). Planprogram skal så langt som mulig avklarer 
hvilke forhold som vil bli utredet og belyst i planforslag med konsekvensutredning. 
Hensikten er å skape forutsigbarhet og bidra til at konsekvensutredningen konsentreres 
om de temaer som er relevante for den aktuelle arealbruken. 
 
Når det gjelder den overordnede konsekvensanalysen vil denne bli gjennomført i tråd 
med formålet for planarbeidet, og følgelig med et detaljeringsnivå som står i forhold til at 
planarbeidet skal lede til en overordnet plan. I pkt 3.1 er det vist til tema som skal 

utredes 

 

KU skal bare omfatte de delene av planen som fastsetter rammer for framtidig utbygging. 

Som det også er vist til i planprogrammet, vil dette i praksis bety at det er innspill til 

nye områder for akvakultur som skal konsekvensutredes i løpet av planprosessen. 

 

Sentrale utfordringen 

I flg planprogrammet vil den mest sentrale utfordringen i planarbeidet være å 

tilrettelegge for en bærekraftig utvikling innen fiskeri og havbruk, samferdsel og annet 

sjøbasert næringsliv, samtidig som det skal tas hensyn til naturmangfold, friluftsliv og 

kulturminner. 

 

Det skal gjennomføres en arealanalyse før utarbeidelse av endelig planforslag hvor 
resultatet av arealanalysen skal ligge til grunn for fastsettelse av de fremtidige 
formålsflatene. Arealanalysen vil basere seg på relevante og tilgjengelige temadata med 
utgangspunkt i ovenstående skjema og eventuelle nyregistreringer. Analysen vil basere 
seg på å sammenholde ulike registrerte temadata (overlay-analyse) for å avdekke om det 
er arealmessige konflikter, og i så fall hvilke tema som står i konflikt. Ved overlappende 
interesser vil det bli gjennomført en avveining av hvilke interesser som skal få fortrinn 
med mindre man ønsker å benytte seg av «kombinerte formål i sjø og vassdrag» 
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Behov for nye utredninger 

I planprogrammet kapittel 4 pekes det på områder hvor det er behov for utredninger. I 

prosjektet skal eksisterende kunnskap og behovet for ny kunnskap/temakart 

sammenstilles. 

 

En rekke aktører bruker kystsonen, ofte kjemper ulike interesser om de mest 

ettertraktede lokalitetene. Dette har økt presset på kommuner og øvrige 

forvaltningsorgan som skal sørge for at kystarealene blir forvaltet på en bærekraftig og 

miljøvennlig måte. Gode kart med informasjon om dybder, bunn- og naturtyper, strøm- 

og bølgeforhold, gyte-, oppvekst- og leveområder for ulike marine ressurser trengs når 

for eksempel en kommune skal si ja eller nei til et oppdrettsanlegg. 

 

I dag er kartgrunnlaget mangelfullt; Det er svært begrensede data på dybde og marint 
biologisk mangfold i planområdet. Bare en liten del av kystsonen er kartlagt på en slik 

måte at det støtter dagens behov. I planprogrammet er det bl.a vist til at manglende 
utredninger kan medføre en mindre bærekraftig havbruksnæring en større negativ 
miljøbelastning enn nødvendig, med forringelse av naturmangfold samt tap av viktige 
ressursområder innen fiskeri. 

 

Kunnskapsbasert planlegging: 

Marin Strategi som ble vedtatt av både Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune og skal 

legges til grunn for fylkeskommunenes prioriteringer i perioden (2015- 2018) har 

følgende Visjon: 

 

Trøndelag skal bli verdens ledende og mest bærekraftige havbruksregion og 

Norges viktigste på deler av den marine sektor” 

 

For marine næringer er det viktig å ivareta en miljømessig bærekraft i og med at hele 

sektoren er basert på høsting av fornybare ressurser eller produksjon av mat med 

naturen som “produksjonslokale”. 

 

Arealbruken i Trøndelag skal være kunnskapsbasert. For å oppnå dette, er følgende 

viktig: 

- Systematisk kartlegging av ressurser og miljøtilstand for å sikre oppdaterte 

faktadatabaser 

- Videre utvikling av verktøy for modellering av strøm og ulike faktorers 

innvirkning på hverandre 

 

For å få til en kunnskapsbasert planlegging og forvaltning av sjøområdene våre, er 

kommunene avhengig av bedre kartlegging, og særlig de kystnære områdene der 

arealbruksinteressene ofte er motstridene. Det gjelder i første rekke marine grunnkart 

med detaljert kunnskap om havbunnen bl.a om ankringsforhold, bunnfelling, bratte 

skråninger, bunnsedimenter, biotoper, gravbarhet i tillegg til topografi/dybdekurver. 

 

Slik kan det i neste omgang utarbeides gode temakart som grunnlag for planlegging og 

forvaltning. Data som har større oppløsning enn 50 meter, gir ikke detaljert nok 

informasjon til at dette blir nyttig for kommunene. 

 

Det er usikkert om/hvordan manglende kunnskapshull skal følges opp i dette prosjektet, 

gitt offentlige rammebetingelser, størrelsen på området og den korte tiden som er satt 
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av til arbeidet. Vi savner en målsetting om at det gjennom prosjektet avdekkes og 

prioriteres hvilke utredningsbehov en bør gå videre med i etterfølgende prosjekter.  

 

Det er flere sjørelaterte temaer som bør være med i planarbeidet (for eksempel 

differensiering av vannsøylen, differensiering av akvakulturformålet på art, osv), men ut 

fra tidsperspektivet er det forståelig at noen temaer må prioriteres. 

 

Vannforvaltning 

Sertifisering av havbrukets produkter er viktig, og miljøstandarder som er like eller 

ligner på de som finnes i EUs vanndirektiv anvendes i økende grad. Havbruksnæringen 

understreker sin avhengighet av rent vann for å kunne produsere gode produkter. 

Samtidig er uttak av vann til settefiskproduksjon, utslipp av næringssalter og organisk 

materiale, rømming og spredning av fiskesykdommer og parasitter forhold ved 

oppdrettsvirksomheten som kan påvirke vannmiljøet. 

 

Det vises til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Trøndelag 2016 – 2021 

http://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/trondelag/trondelag---

dokumenter/regional-plan-2016---2021/1_regional-vannforvaltningsplan-for-

vannregion-trondelag-2016---2021.pdf 

 

Erfaringer fra «Kysten er klar» samarbeidet 

Den interkommunale kystsoneplanen ble utarbeidet ut fra en felles forståelse av 

sentrale nødvendige arealbruksavklaringer, men med rom for at hver kommune kan 

velge å prioritere arealbruken forskjellig. 

 

Det ble anlagt en for bred og omfattende prosess. I løpet av planprosessen ble det laget: 

Illustrerende plankart med forslag til arealformål, bestemmelser og retningslinjer  

Temakart 

Plankartet med temakartene gir en samlet oversikt på tvers av kommunegrensene og 

sammenheng med arealbruken på land. Dette gir et grunnlag for en helhetlig 

planlegging av sjøarealet. 

 

«Kysten er klar» har bare i noen grad lyktes med å få på plass en konfliktavklarende 

plan slik målet var. For områder der det ikke er avdekket større interessekonflikter av 

nasjonal eller regional karakter anbefaler planen arealformålet: 
Flerbruksområder, bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone: ferdsel, 
farled, fiske-, akvakultur-, natur- og friluftsområder (FFFANF) 

Bl.a med bakgrunn i manglende kunnskap om sjøområdene (marine grunnkart). Det var 

en grunnpremiss at arbeidet med interkommunal kystsoneplan måtte basere seg på 

eksisterende kunnskap. 

 

Det er svært ulikt hvordan kommunene har valgt å ta inn prinsippene, bestemmelsene og 
forslag til retningslinjer i egne planprosesser etter plan- og bygningsloven.  

 

I et interkommunalt plansamarbeid ligger det som grunnpremiss at det er mer fokus på 

interkommunale/regionale problemstillinger enn lokale interesser. 

 

Arbeidet ga involverte kommuneplanleggere viktig erfaring/kompetanseløft og 

bevisstgjøring, det ga også kommunene et godt grunnlag og et nettverk for sitt videre 

arbeid. 
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Ikke alle spørsmål om differensiering av sjøarealene kan foretas på bakgrunn av klare 

faglige anbefalinger. Ofte vil det være nødvendig med strategisk funderte prioriteringer.  

 

Forsvarets behov for øvingsområder bør så vidt mulig avklares og innarbeides i 

kystsoneplanleggingen. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Vigdis Espnes Landheim     Heidi Beate Flatås 

Seksjonsleder       Rådgiver 

   

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

 

Kopimottakere:  

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG  
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NOTAT 

Eksempler på utfordringer med plankartet for kystsoneplanen i forhold til 
eksisterende kommuneplan 

Overlappende soner for eksisterende reguleringsplaner (KpDetaljeringSone): Eksisterende 
reguleringsplaner vises i kystsoneplanen med en KpDetaljeringSone. Disse går utover 
planavgrensningen for kystsoneplanen og inn på land. Dette vil medfører en manuell jobb når disse 
to planbasene skal kopieres sammen. Disse sonene vil da bli liggende dobbelt. 

 

 

Soner for eksisterende reguleringsplaner (KpDetaljeringSone) ligger utenfor planavgrensningen: 
Noen steder ligger det soner for eksisterende reguleringsplaner som i sin helhet ligger på land og 
utenfor planavgrensningen for kystsoneplanen. Disse må slettes. 
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LNF-formål på øyer som inneholder andre formål enn LNF: Det ble avtalt i prosjektet at øyer som 
inneholder andre formål enn LNF ikke skal være med i planområdet. For Åfjord gjelder dette øyene 
Linesøya, Stokkøya, Lauvøya, Brandsøya, Sørkråkøya og Sandøya. På Linesøya og Stokkøya er det 
likevel tatt med områder som har fått LNF-formål hvor det finnes andre formål og hensynsoner i 
kommuneplanen som ikke er tatt med. Kystsoneplanen vil da oppheve kommuneplanen i områder 
som det ikke er tenkt at den skal oppheve kommuneplanen.

 

  

 

Formålsgrenser som ikke har noen funksjon: Flere steder finnes det formålsgrenser som ikke har 
noen funksjon. Dette er feil i forhold til SOSI-standarden og linjene må slettes. Det tas forbehold om 
at disse feilene er fjernet fra endelig SOSI-fil, men det finnes i den siste utgaven vi har mottatt 
(09_Planutkast_Åfjord.sos). Disse linjene er ikke synlig på pdf-fila siden de er sammenfallende med 
bl.a. planavgrensningen og hensynsonegrenser. 
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Planavgrensning langs reguleringsplaner langt inne på land: Etter at det ble bestemt at noen øyer 
ikke skulle inngå i planen (Stokkøya, Linesøya osv.), ble det lagt inn en planavgrensning rundt disse. 
Planavgrensningen er flere steder lagt langs reguleringsplanavgrensningen og ligger langt inne på 
land. Det er ikke sikkert dette har noen praktisk betydning, men det hadde vært mer naturlig å legge 
den langs kystkonturen eller i grensen mellom reguleringsplan og kystkontur slik de har gjort alle 
andre steder. 

 

 

Formålsflater mangler: Noen steder mangler det formålsflater i SOSI-fila. PDF-fila ser riktig ut. Det 
tas forbehold om dette er rettet i den versjonen av plankartet som blir lagt ut på høring. 

SOSI-fil: 
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PDF-fil: 

 

 

Overlappende hensynsoner med kommuneplanen: Eksisterende hensynsoner fra kommuneplanen 
er delvis tatt med. Disse går utover planavgrensningen for kystsoneplanen og inn på land. Dette vil 
medfører en manuell jobb når disse to planbasene skal kopieres sammen. Disse sonene vil bli 
liggende dobbelt dersom den manuelle tilpasningen ikke gjøres. 
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Hensynsoner fra kommuneplanen mangler i kystsoneplanen: Det er underveis kommentert at 
hensynsoner i eksisterende kommuneplan må være med i kystsoneplanen. Noe er tatt inn, men det 
har ikke vært tilstrekkelig tid til å kvalitetssikre at alt er tatt med. 

Endret arealformål: Arealformål «småbåthavn» i kommuneplanen er erstattet med «havneområde i 
sjø» i kystsoneplanen. Begge arealformålene kan for så vidt benyttes, men i bestemmelsene opereres 
det med bestemmelser for «småbåthavn», riktignok framtidig. 

 

Åfjord, 31.05.2021 

Trude Iversen Hårstad 
Kjell Vingen 
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PROSJEKTBESKRIVELSE 
Plannavn KYSTSONEPLAN FOR NAMDALEN  
Arkivsak ID  
Plan ID  
Formål/Hensikt 
 

Å sikre bærekraftig verdiskapning og gi mulighet for fortsatt vekst og 
utvikling av havbruksnæringa i regionen. 

Planavgrensning 
 

Planlegge sjøareal fra kystkontur ut til grunnlinja i kommunene Leka, 
Vikna, Nærøy, Høylandet, «Nye Namsos», Flatanger, Osen, Roan, Åfjord 
og Bjugn 

Sammendrag  
 

 

Framdriftsplan Fastsettelse av planprogram høst 2018 
Utarbeidelse av planforslag i 2019 
Høring og egengodkjenning av plan 1. kvartal 2020 

Organisering Arbeidet er organisert som et interkommunalt plansamarbeid. 
 
Styringsgruppen består av en representant fra hver kommune og har 
gjennom vedtak i de enkelte deltakerkommuner fått i oppdrag å 
gjennomføre planarbeidet. Arbeidet er ledet av Namdal regionråd som 
engasjerer prosjektleder som skal sørge for å gjennomføre det praktiske 
arbeidet. 
 
Kommunestyrene i de enkelte kommunene skal vedta endelig 
planprogram jf. § 4-1, oppstart jf. § 11-12, høring av planforslag jf. § 11-
12 og plan jf. pbl § 11-12.  
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1 Innledning 
I byregionprogrammet i regi Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) er det definert en 
del satsingsområder for region Namdal. Ett av disse er «næringsutvikling basert på naturressurser» - 
herunder havbruk. 
 
I dialog med kommuner og næring har en derfor kommet frem til at en felles kystsoneplan for 
kystområdene i Namdalen er et aktuelt samarbeidsområde. Planen skal dermed: 
 

• gjenspeile ønsket arealpolitikk, lokalt, regionalt og nasjonalt 
• avdekke og avklare eventuelle interessekonflikter 
• sikre marin næringssatsing og være grunnlag for at regionen fortsatt er en av de ledende 

innen marin utvikling 
• sikre god og forutsigelig forvaltning av sjøområdene i regionen 
• være dynamisk og fleksibel i forhold til framtidige behov 

 
 
På den måten vil man kunne være forberedt på å utnytte havets- og kystsonens næringsmessige 
potensial i god sameksistens mellom fiskeri-, havbruk og annen bruk av sjøarealene. 
 
Som hovedregel bør felles kystsoneplan avdekke og sikre områder som innehar spesielle kvaliteter og 
sårbare arter. For øvrige sjøarealer bør det i størst mulig grad planlegges med flerbruksformål der 
akvakultur kan være en del av formålet når det er mulig å finne en god sameksistens mellom fiskeri, 
havbruk, turisme og annen bruk av sjøarealene. Akvakultur vil også i mange områder være en del av 
flerbruksformålet men uten at laks og ørret er tillatt. 
 
Status for kystsoneplaner i regionen er gjennomgående tilfredsstillende, men det er utdaterte planer 
i noen kommuner. Det er imidlertid viktig å planlegge helhetlig og kunnskapsbasert i større områder 
da en kommunes vedtak i sjø kan påvirke nabokommunene. En felles planprosess vil også lette 
arbeidsmengden i den enkelte kommune, gi økt kompetanse og samarbeid, og gi mulighet for en mer 
ensartet forvaltningspraksis innen planområdet. 
 
En bør merke seg at arealplan i sjø er en overordnet plan med nasjonale og regionale føringer hvor 
lokaldemokratiet gjennom kommunestyrene er planmyndighet og legger føringer for hvilken 
utvikling og interesser de ønsker å ivareta i større eller mindre grad i egen kommune. Kommunenes 
vedtak kan imidlertid ikke være i strid med nasjonale og/eller vesentlige regionale interesser. Det er 
også viktig å skille mellom overordnet plan og saksbehandling. Når kommune har avsatt areal til 
akvakultur, så betyr det at det er tillat å søke om etablering av akvakultur. Deretter skal seks statlige 
fagmyndigheter saksbehandle innholdet i arealet etter akvakulturloven.  
 
Planprogrammet skal gi bakgrunn, oversikt, formål og innhold i planen. Hvordan planprosessen er 
tenkt gjennomført, utredningsbehov i form av konsekvensutredninger, organisering av arbeidet, 
framdrift og opplegg for medvirkning. Forslag til planprogram godkjennes av styringsgruppa før det 
meldes oppstart og planprogrammet legges ut på høring i minimum seks uker. Endelig planprogram 
skal, etter innspill, godkjennes av det enkelte kommunestyret i deltakerkommunene. 
 

1.1 Formål med planarbeidet 
Det skal utarbeides en interkommunal plan for sjøarealene i planområdet for perioden 2020-2032. 
Arbeidet skal resultere i felles plankart med bestemmelser, samt planbeskrivelse for arealbruken. Det 
skal også gjennomføres konsekvensutredning i henhold til gjeldende regelverk.  
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Et av prosjektets viktigste effektmål er å tilrettelegge og øke mulighetene for etablering og vekst 
innen havbruksnæringa ved at arealplanen sikrer tilgang til tilstrekkelig bærekraftig areal der næringa 
kan søke om etablering. Planen skal utarbeides etter § 11 i pbl og organiseres etter § 9. Det er viktig å 
påpeke at planarbeidet ikke skal lede til en «over-kommunal plan», men en sammenstilling av flere 
formelt selvstendige og juridisk bindende kommunale planer. Det siste fordrer følgelig at hver enkelt 
kommune godkjenner sin del av arealet, og at den delen blir det juridisk gjeldende for havområdet i 
den enkelte kommune. jf. § 9-3 
 

1.2 Premisser for planarbeidet 
For gjennomføring av planlegging av sjøområdene med planprosess og innhold i planene gjelder 
reglene jf. kap. 11 i Plan og bygningsloven (pbl).  § 11-7 nr. 6 «Bruk og vern av sjø og vassdrag, med 
tilhørende strandsone» skal brukes for å planlegge sjøareal. Arealformålet kan deles inn i 
underformålene ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, naturområder og friluftsområder hver for seg 
eller i kombinasjon med egne bestemmelser og eller retningslinjer (se fig.). I 2017 kom noen nye 
underformål. 
 

 
 
§ 11-11 nr. 3 viser til at det kan gis bestemmelser om at arealbruken kan fastsettes særskilt for 
vannoverflaten, vannsøylen og bunnen. Det er gitt hjemler § 11-11 for bestemmelser til 
arealformålet. Det kan etter § 11-8 fastsettes hensynsoner for ulike formål (aktsomhet, båndlegging, 
bevaring naturmiljø, hensynsone friluftsliv, bevaring kulturmiljø med mer) og det kan etableres egne 
bestemmelsesområder. Kommunal- og moderniseringsdepartementet lanserer høsten 2018 en ny 
veileder om planlegging i sjø som vil kunne legge føringer for planarbeidet som ikke er hensyntatt i 
planprogrammet. 
 
Planarbeidet er organisert etter kap. 9 i pbl. som omhandler interkommunalt plansamarbeid. 
Planarbeidet ledes av et styre med samme antall representanter fra hver kommune, og styret 
fastsetter selv regler for sitt arbeid og organiserer planarbeidet slik de finner det hensiktsmessig jf. § 
9-2 i pbl. Hver kommune har ansvar for at saksbehandlingsreglene følges innenfor sitt område. 
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Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging av 24.juli 2011 legger føringer for 
arealplanlegging i sjø:  
 
https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forvent
ninger_bm_ny.pdf 
 
 Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilstrekkelig areal til fiskeri- og havbruksnæringen i 

kystsoneplanleggingen, og avveier dette mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. 
Arealbehovet ses i et regionalt perspektiv 
 

 Fylkeskommunene og kommunene identifiserer viktige verdier av naturmangfold og 
landskap, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, og ivaretar disse i regionale og kommunale 
planer. Tilgjengelig kunnskap tas aktivt i bruk og samlede virkninger synliggjøres og tas 
hensyn til 
 

 Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til klimaendringer og risiko og sårbarhet i sin 
samfunns- og arealplanlegging og byggesaksbehandling. Kommunene sikrer at det utarbeides 
risiko- og sårbarhetsanalyser for utbyggingsplaner, som gir et godt kunnskapsgrunnlag for å 
forebygge og redusere aktuelle risiko- og sårbarhetsforhold. Det tas særlig hensyn til 
naturfarer og eksisterende og fremtidige klimaendringer 

 
Regjeringens strategi for en konkurransekraftig havbruksnæring (2007) og Gullestadutvalget fra 4. 
februar 2011 «Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringa – areal til begjær» forventer at 
kommunene tilrettelegger for næringsutvikling i sjøarealene. 
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1.3 Planavgrensing 
Kystsoneplan for Namdalen omfatter sjøarealene innenfor kommunegrensene til Leka, Vikna, Nærøy, 
Høylandet, «Nye Namsos» (Fosnes, Namsos og Namdalseid), Flatanger, Osen, Roan, Åfjord og (deler 
av) Bjugn.  
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Det vil si at planområdet er avgrenset mot land i kystkonturen basert på kote null basert på det nye 
høydesystemet NN2000 i kartverket (middelvannstand), og i sjø til nevnte kommunegrenser. 
Detaljregulerte områder i tilknytning til planområdet vil ikke inngå i planen (f.eks småbåthavner). 
 

1.4 Lovgrunnlaget med de viktigste lovene for arealplanlegging i sjø 
 

 
 
Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 
Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000 
Lov om vern mot forurensing og om avfall av 13. mars 1981 
Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 19. juni 2009 
Lov om friluftslivet av 1. oktober 2015 
Lov om kulturminner av 10. juni 2005 
Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova). 21.09.2012 
Lov om akvakultur (akvakulturloven) 18.12.2008 
Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. 14.12.2012 
Lov om havner og farvann 17.04.2009 
 
I tillegg gjelder gjeldende arealplaner i sjø for deltakerkommunene og de til enhver tid gjeldende St. 
meld. med sentrale føringer, rikspolitiske retningslinjer og statlige planretningslinjer. 
 

1.5 Regionale retningslinjer og gjeldende kommunale planer 
Fylkesplaner og regionale planer legger regionale føringer for planarbeidet. 
 
«Regional planstrategi for Trøndelag 2016 – 2020» legger føringer for at «det grønne skiftet og grønn 
næringsutvikling» skal fremmes av det offentlige i regionen – herunder havbruk. 
 
En erstatning for denne strategien foreligger i desember 2018 og er en felles plan for nye Trøndelag 
fylke – «Trøndelagsplanen 2018-30» 
 
«Marin strategi Trøndelag 2015-2018» ligger til grunn for fokuset Namdalen har med tanke på økt 
tilrettelegging for marine næringer 
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«Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag» som også legger føringer for å vurdere 
planbehovet for sjøarealene påpeker behovet for å stimulere til best mulig praksis for produksjon av 
laks i Trøndelag, slik at regionen kan ta del i vekstregimet som er etablert nasjonalt. 
 
«Nasjonal Transportplan 2018 – 2029» som omtaler flere transportkorrigerende og nasjonale 
føringer for bl.a. sjøområdene i Namdalsregionen. 
 
Siden flere av deltakerkommunene har relativt nye kommuneplaner skal man ikke sette til side disse, 
men ta utgangspunkt i planområdets nåværende planstatus. Nåværende planstatus skal følgelig 
kunne være førende i planprosessen, men ikke være til hinder for å oppnå hovedformålet om en 
helhetlig plan. 
 
 

2 Planprosess 

2.1 Organisering 
Planarbeidet ledes av en styringsgruppe bestående av en representant fra hver kommune. 
Styringsgruppen skal bli forelagt og behandle overordnede premisser og spørsmål i planprosessen. 
Fylkeskommunen stiller med en observatør i rådgivende rolle.  
 
Namdal regionråd er ansvarlig for å engasjere prosjektleder som har overordnet ansvar for å 
gjennomføre planprosessen og det operative kartarbeidet. Det er videre ønskelig å opprette en 
arbeidsgruppe – areal, hvor det utnevnes en arealplanlegger i hver kommune som er ansvarlig for 
medvirkning i sin kommune og utgjør en ressurs i arbeidsgruppen. Under gjennomføring av 
planarbeidet vil det bli opprettet referansegrupper etter behov. 
 
  

 
 
 
 
 

861



10 
 

2.2 Hovedfaser 
Planprosessen vil i hovedsak følge anbefalt planprosess for kommuneplanens arealdel (se illustrasjon 
nedenfor). 
 

 
 
Arbeidet vil følgelig i hovedsak inneholde arbeid med planprogram hvor bestemmelsene for 
planprogram er gitt gjennom pbl. § 4-1. Planbeskrivelse og konsekvensutredning gitt gjennom pbl. § 
4-2, samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhetsanalyse gitt gjennom pbl. § 4-3 hvor dette for denne 
planen vil bli utført som en del av konsekvensutredningen. Avslutningsvis skal plankartet fremstilles 
etter gjeldende standarder i henhold til kart og planforskriften med tilhørende planbestemmelser, 
beskrivelse og konsekvensutredning.    
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2.3 Fremdrift 
 

 
Oppgaver 
 

 
2018 

 
2019 

Møte med kommunene 
Utarbeide forslag til 
planprogram/presentasjoner 
og diskusjoner og med 
regionale myndigheter 

 
 
 

  
 

 
 

    

 
Møte med planforum 02.05. 
Møte med myndigheter 
 

  

 

 

    

Planoppstart og planprogram 
på offentlig ettersyn i min. 6 
uker 
 

  

 

 

    

Bearbeide høringsmerknader 
og fastsette planprogram 

  
 

    

 

 

Innspill til tiltak og møter med 
ulike aktører i sjø  

   

  

 

 

 

Åpne møter i kommunene, 
referansegrupper og 
medbestemmelse 
 

 
 

 
 

   

 

 

 

 
-Sammenstille eksisterende 
og ny kunnskap/temakart 
 
-Kartlegging og utredninger 
 
-Analysere interesse-
konflikter, utrede og 
prioritere 
 
-Bestemmelser og 
retningslinjer  
 
-Planbeskrivelse med 
KU/ROS 
 
-Utarbeiding av planforslag 
 
-Plankart 

        

Høring og offentlig ettersyn 
av planforslag 
 
Bearbeide høringsmerknader 

        
 

Politisk prosess: 
-Vedtak i de enkelte 
kommunestyrer og 
kunngjøring av planen 

       2020 
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2.4 Medvirkning 
Medvirkning omtales i pbl § 5-1, første avsnitt. Arealplaner i sjø forholder seg primært ikke til 
grunneiere, men til brukergrupper og sektormyndigheter. Det vil være fokus på disse i 
medvirkningsprosessene.  
 
Det er ønskelig med en god medvirkningsprosess gjennom åpenhet og tilgjengelighet i forhold til å 
sikre mulighetene for en reell og aktiv medvirkning fra alle interessegrupper. Den enkelte kommune 
(kontaktperson) er ansvarlig for organisering av medvirkning lokalt og arbeidsgruppen vil stå for 
gjennomføring.  
 
Det legges opp til en medvirkningsstrategi for næringsliv og brukergrupper, organisasjoner og 
enkeltpersoner i forhold til gul kolonne til venstre i figuren under: 
 

 
Kilde: Kommunal- og miljøverndepartementet 
 
Bestemmelser for samråd i planleggingen er gitt i pbl § 3-2:” Alle offentlige organer har rett og plikt 
til å delta i planleggingen når den berører deres saksfelt eller deres planer og vedtak og skal gi 
planmyndighetene informasjon om hva som kan ha betydning for planleggingen”. Samråd med statlig 
fagmyndighet og fylkeskommunen er vist i grønn kolonne til høyre. 
 
Politikerne i deltakerkommunene skal holdes orientert om det pågående planarbeidet gjennom 
presentasjoner for politiske utvalg og/eller kommunestyrer. 
 

2.5 Konsekvensutredning (KU) 
 
Konsekvensutredningens innhold skal tilpasses den aktuelle planen, og være relevant for de 
beslutninger som skal tas. KU skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon. KU skal bare 
omfatte de delene av planen som fastsetter rammer for framtidig utbygging og som samtidig 
innebærer endringer av den gjeldende planen. KU skal også redegjøre for virkningen på miljø og 
samfunn. Det betyr at planen skal ha en overordnet konsekvensutredning av endringer for hele 

864



13 
 

planområdet, og det skal gjøres konsekvensutredninger av eventuelle enkelttiltak. (I praksis betyr det 
at innspill til akvakultur skal konsekvensutredes i dette planarbeidet). 
 
Når det gjelder den overordnede konsekvensanalysen vil denne bli gjennomført i tråd med formålet 
for planarbeidet, og følgelig med et detaljeringsnivå som står i forhold til at planarbeidet skal lede til 
en overordnet plan. 
 
Når det gjelder konsekvensutredning av innspill til akvakultur er kravene mer formelle. 
Bestemmelsene for konsekvensutredninger og bestemmelser for samfunnssikkerhet, risiko- og 
sårbarhetsanalyse er gitt i Pbl § 4-2 og 4-3. Veileder for konsekvensutredning fra 
Miljøverndepartementet (2017) vil bli lagt til grunn for arbeidet.  
 
https://www.regjeringen.no/contentassets/731d7396e7af4a66bc8d16f730d041c9/veiledningsnotat_ku_
juli2017.pdf 
  
https://www.regjeringen.no/contentassets/167047e811414896b04ec2504dd63995/veileder_kuforskrift
en_vesentlige_virkninger.pdf 
 
For å dekke utredningskravet legges det opp til at det ved hvert nytt formål skal medfølge en 
beskrivelse av de forhold som er kartlagt for stedet, eventuelle behovsvurderinger, samt en 
vurdering av tiltaket med tanke på virkninger for miljø, natur, samfunn osv. Det skal benyttes en 
felles mal for beskrivelse og vurderinger. Verdi- og konsekvensutredningen, skal synliggjøres etter et 
system som viser verdi og konsekvens. I tillegg skal det gjøres en skriftlig vurdering der det er 
naturlig. Utgangspunktet er at denne framstillingen sammen med tekstdelen skal tilfredsstille 
kravene i forskrift om KU.  

Konsekvensutredning skal identifisere og beskrive de faktorer som kan bli påvirket og vurdere 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det skal utarbeides et ikke-teknisk sammendrag av KU.  
 
Effekter av nye formål skal konsekvensutredes og avklare forholdet mellom:  
 
Natur og miljø: 
 naturmangfold jf. naturmangfoldloven med vekt på ålegras, tareskog, koraller og vill 

anadrom fisk 
 nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål 
 kulturminner og kulturmiljø 
 friluftsliv inkl. reiseliv 
 vannkvalitet og forurensing jf. vannforskriften 
 strømforhold og spredning av parasitter og smitte 

 
Samfunnsforhold: 
 fiskeri 
 akvakultur 
 marin forsøpling 
 farleder og ferdsel 
 fritidsbebyggelse 
 transportbehov 
 sysselsetting, befolkningsutvikling og kommuneøkonomi 
 matvareproduksjon og matvaretrygghet 
 beredskap og ulykkesrisiko virkinger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved 

havnivåstigning, stormflo, flom og skred 
 Reindrift 
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Beskrivelsen skal omfatte positive, negative, direkte, indirekte, midlertidige, antatt varige, kortsiktige 
og langsiktige virkninger. KU skal inneholde en beskrivelse av metodene som er brukt, viktige 
usikkerhetsfaktorer og en liste med opplysninger om kilder som benyttes.  
 
For større tiltak må kommunen kunne be om nødvendig dokumentasjon, slik at kommunen kan 
vurdere og beskrive virkningene av forslaget/innspillet. Det forutsettes at forslagstiller bekoster 
framskaffelsen av den dokumentasjon kommunen ber om. For å sikre tilstrekkelig informasjon ved 
innspill blir det utarbeidet egen mal som gjøres tilgjengelig via web. 
 
 

3 Fokusområder 
 
Planområdet omfatter en rekke ulike brukere og interesser som det skal tas hensyn til i planarbeidet. 
Alle interesser skal kartlegges for å gi et godt grunnlag for konsekvensutredninger og vurderinger. De 
ulike interessene søkes fremstilt i temakart ved bruk av et geografisk informasjonssystem (GIS). Det 
skal søkes å oppnå så god kvalitet som mulig på datagrunnlaget som skal ligge til grunn for 
utarbeidelsen av plankartet. 
 
Den mest sentrale utfordringen i planarbeidet vil være å tilrettelegge for en bærekraftig utvikling 
innen fiskeri og havbruk, samferdsel og annet sjøbasert næringsliv, samtidig som det skal tas hensyn 
til naturmangfold, friluftsliv og kulturminner. 
 

3.1 Følgende tema skal utredes 
 

Natur og miljøressurser  
Biologisk mangfold 
 
 
 
Dybdeforhold 

• Verneområder jf. naturbasen 
• Registreringer av naturverdi/biologisk mangfold som viser sårbare arter og 

naturtyper fra naturbasen og artsdatabanken 
 

• Olex? 

Kulturminner  
 
 
 

• Kulturminner under vann (marin arkeologi). Viser til kulturminneloven. 
Nye tiltak vil blir vurdert i saksbehandling av søknaden.  

 
• Sjønære kulturlandskap  

Samfunn  
Samferdsel 
 
 
 
 
Infrastruktur 
 
 
 
Forurensning  
 
Friluftsliv 

• Farleder og ferdsel framstilles fortrinnsvis som areal 
• Havneområder og viktige ankringsplasser avklares med Kystverket.  
• Småbåthavner har reguleringsplaner som «hvites ut» 
• Havneområder i sjø framstilles som Bruk og vern områder (6001) 

 
• Undervannskabler. Strømkabler skal ikke framstilles i plankartet av 

beredskapshensyn. Disse er grovt framstilt i sjøkart og ved evt. nye tiltak 
vil eventuell konflikt avklares i saksbehandling av søknader. 

 
• Kommunale avløp fra kommunene, kartlegge eventuelle marine utslipp 

 
• Viktige friluftslivsområder i strandsonen og i sjø. Registrere de mest brukte 

og mest ønskede friluftsområder i den enkelte kommune 
Fiskeri og havbruk 
 

• Dokumenterte gyte- og fiskefelt - Fiskeridirektoratet har prioritert 
gytefelt, fiskefelt og låssettingsplasser som skal framstilles i planen. 
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• Lokalisering av godkjente akvakulturanlegg inkl. fortøyninger, med 

mulighet for justeringer, fra Fiskeridirektoratet  
 

• Vurdere avstand og strømforhold med utgangspunkt i tilgjengelig 
kunnskap i forhold til smitte mellom anlegg og ved evt. etablering nye A-
områder. 

Reiseliv 
 

• Namdalen har et godt potensial og mulighet for utvikling av reiseliv basert 
på regionenes landskap og rike natur- og kulturverdier. Arealplanens 
virkning i forhold til reiselivsutvikling skal vurderes. 

Samfunnssikkerhet og 
beredskap 

• Eksisterende og tilgjengelige data om områder utsatt for skred/flom, 
havnivåstigning mm synliggjøres gjennom ROS analyser 

• Klimaeffekter av planen 
 

  

 

3.2 Arealanalyse 
Det skal gjennomføres en arealanalyse før utarbeidelse av endelig planforslag hvor resultatet av 
arealanalysen skal ligge til grunn for fastsettelse av de fremtidige formålsflatene. Arealanalysen vil 
basere seg på relevante og tilgjengelige temadata med utgangspunkt i ovenstående skjema og 
eventuelle nyregistreringer. Analysen vil basere seg på å sammenholde ulike registrerte temadata 
(overlay-analyse) for å avdekke om det er arealmessige konflikter, og i så fall hvilke tema som står i 
konflikt. Ved overlappende interesser vil det bli gjennomført en avveining av hvilke interesser som 
skal få fortrinn med mindre man ønsker å benytte seg av «kombinerte formål i sjø og vassdrag»  
 

4 Behov for nye utredninger? 

4.1 Biologisk mangfold 
Naturmangfoldloven tar utgangspunkt i at all natur skal forvaltes basert på dagens kunnskap. En 
økosystembasert og helhetlig forvaltning av sjøarealene krever at det hentes inn tilgjengelig 
kunnskap og pågående forskning, som for eksempel marine grunnkart, grønn laser, marine 
naturtyper, marin naturtypekartlegging. Det er svært begrensede data på dybde og marint biologisk 
mangfold i planområdet. 
 
Planområdet omfatter følgende tema innen naturmangfold som det skal tas hensyn til i 
arealdisponeringen: 
 
 Verneområder  
 Utvalgte kulturlandskap  
 Utvalgte naturtyper 
 Marine naturtyper 
 Rødlistearter 

 
For verneområdene har vi gode data. I tillegg er det nasjonale laksefjorder (NLF) innenfor 
planområdet, og følgelig viktige vandringskorridorer for anadrome fiskearter. I enkelte områder og 
tema kan det være aktuelt å oppdatere eller supplere med lokal biologisk kunnskap innen de 
økonomiske rammene for prosjektet.  
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Behov for utredninger: 
 
 Hvilken påvirkning har fremtidig foreslåtte tiltak eller bruk på landskap, økosystemer, 

naturtyper og arter? 
 Hva vil den samlede effekten av de konkrete arealforslagene i planen være? 
 Påvirkning på ville lakse- og ørretstammer fra spredning av sykdom som følge av 

oppdrettsaktivitet i planområdet 
 
Manglende utredninger kan medføre forringelse av naturmangfoldet i planområdet. 

 

4.2 Fiskeri og tarehøsting 
Planområdet omfatter viktige gyteområder og viktige fiskefelt inkludert notfangst av villaks. I tillegg 
foregår det noe fritids- og turistfiske i planområdet. Fiskeridirektoratet har data om gytefelt og de 
viktigste fiskefelt, samt kaste- og låssettingsplasser. Alder og kvalitet på kystnære fiskeridata i 
planområder er imidlertid ifølge Fiskeridirektoratet noe variert. Namsos, Fosnes, Namdalseid, Bjugn 
og Vikna har nylig blitt revidert, disse er under behandling. De andre kommunene har data av ulik 
alder, fra 2002 til 2010. De kommunene som er involvert i kystsoneplanen er prioriterte områder hos 
Fiskeridirektoratet. Data oppdateres kontinuerlig og er tilgjengelig via Fiskeridirektoratets kartinnsyn 
– Yggdrasil. 
 
I forhold til høsting av tare er utgangspunktet at plan- og bygningsloven og havressursloven gjelder 
side om side. Der det ikke er utarbeidet en egen forskrift om høsting av tare, kan kommunen 
synliggjøre i planen hvilke områder som bør unntas fra taretråling av hensyn til andre interesser. I 
områder der det er utarbeidet en egen forskrift, er det bestemmelsene i forskriften som gjelder. 
Kommunen er en viktig aktør i forbindelse med utarbeidelse og revisjon av de fylkesvise forskriftene 
om tarehøsting. Dagens forskrifter om tarehøsting i Trøndelag gjelder til og med september 2019 og 
skal revideres før dette. Det forutsettes at de aktuelle kommunene deltar aktivt i dette arbeidet. 
Hensynet til natur, fiske og andre forhold skal vurderes i revisjonsprosessen. 
 
Behov for utredninger: 
 
 Vurdere ulike fiskeriinteresser opp mot andre interesser i områder med interessekonflikt. 

 
 Konsekvensene av manglende utredning kan være tap av viktige ressursområder innen 

fiskeri. 
 

4.3 Havbruk 
I planområdet er det en rekke oppdrettslokaliteter. Oversikt over lokaliteter og konsesjonsnivå blir 
hentet inn fra Fiskeridirektoratet. 
 
Fiskeridirektoratet har oppdaterte data for akvakultur, men basert på erfaringer fra et par etablerte 
oppdrett er det behov for å registrere romsligere fortøyningsareal og lage bestemmelser for disse. 
Det er tillatt å søke om etablering av akvakultur i landskapsvernområder. Da er fylkesmannen 
forvaltningsmyndighet og ikke kommunene.  
 
 Behov for utredninger: 
 
 Med grunnlag i foreliggende kunnskap skal det kartlegges potensielt egnede areal til 

bærekraftig akvakultur 
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 Avklare hvorvidt det skal legges begrensninger på hvilke arter som kan produseres i de 
enkelte areal 

 Avklare næringas behov for areal, både eksisterende og nye areal, og vurdere dette mot 
andre interesser 

 Innhente og samordne kunnskap om hvilken effekt akvakultur har på naturmangfold og 
smitte 
 

Konsekvensene av manglende utredninger kan føre til en mindre bærekraftig havbruksnæring om 
ikke de mest egna arealene er tilgjengelig for å søke om etablering. Videre kan konsekvensene av å 
tillate etablering av havbruksnæring forringe naturmangfoldet, friluftslivet og gi en større negativ 
miljøbelastning enn nødvendig. 
 

4.4 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er registrert områder for helhetlig kulturlandskap innen planområdet som kan bli påvirket av 
aktivitet i sjø. Miljødirektoratet har kartlagt temadata i området. Det antas også å være flere 
marinarkeologiske funn i området som skipsvrak og fly fra 2. verdenskrig. Disse skal ikke framstilles i 
plankartet men bør være kjent og kunne tas hensyn til i saksbehandlinga da Kulturminneloven ligger 
til grunn. 
 
Behov for utredninger: 
 
 Utrede kulturmiljø som kan bli påvirket av foreslåtte arealformål i sjø ut fra dagens kunnskap 
 Avklare med forvaltningsmyndigheten hva som skal hensyntas og hvilke føringer som er 

aktuelle 
 
Konsekvensen av manglende avklaringer angående kulturminner og kulturmiljø i sjø kan bli at 
områder avsatt til andre formål kan komme i konflikt med viktige kulturminner og -miljø. 
 

4.5 Forurensing 
Det eksisterer data fra Miljødirektoratet (tidligere Klif), men er antatt å måtte suppleres. Områder 
med forurensede sedimenter i tilknytning til industri og i tilknytning til kommunale avløp må 
kartlegges. Det må også kartlegges om det er planer for etablering av nye områder for deponering i 
planområdet da dette kan ha påvirkning på vannmiljøet. 
  
Behov for utredninger: 
 
 Kartlegge områder som begrenser aktivitet (matproduksjon, fiske med mer) pga. forurensing 
 Kartlegge eventuelle områder med betydelig negativ marin forsøpling 

 
Konsekvensen av manglende utredning kan føre til at forurensede områder blir tatt i bruk uten 
tilstrekkelig kunnskap om negative konsekvenser spesielt med tanke på akvakultur. 
 

4.6 Samferdsel og infrastruktur 
 
Sjøen er i hovedsak et allment åpent ferdselsområde. Installasjoner eller andre tiltak som kan hindre 
allmennhetens ferdsel er imidlertid ikke tillatt. Kystverket har hovedansvaret for farledene og 
fredselsstrukturen. Data som angår sjøtransport er tilgjengelig i Kystverkets kartinnsynsløsning - 
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Kystinfo. Når det gjelder ankringsområder med mer har kystverket kartfestet prioriterte 
ankringsområder. I tillegg er det ankringssteder som er viktig for den allmenne ferdselen. 
 
Behov for utredninger: 
 
 Vurdere ferdselsareal mot annen arealbruk 
 Avklare med Kystverket hvilke ankringsområder som skal ivaretas i planområdet 
 Hvilke hensyn bør tas med tanke på nåværende havne- og kaianlegg 

 
Manglende utredning og avklaring med Kystverket kan føre til at områder avsatt til akvakultur kan 
komme i konflikt med Kystverkets interesser ved senere behandling av søkte lokaliteter. 

4.7 Friluftsliv og reiseliv 
 
Tilgang til friluftsområder av god kvalitet er viktig for livskvalitet, folkehelse og næringsutvikling. 
Innen planområdet er det mange flotte naturområder som benyttes til friluftsliv lokalt og til reiseliv 
nasjonalt og internasjonalt.  
Det er små og større aktører som driver sjørelatert turisme i planområdet, og som baserer aktiviteten 
på turistfiske og opplevelser knyttet til sjøområdene. Planarbeidet skal sikre friluftsområder, inklusive 
badestrender, for dagens og framtidige brukere. Statlig sikra friluftsområder ved sjø er kartfestet og 
tilgjengelig fra Miljødirektoratets naturbase. I noen kommuner er det gjennomført lokal kartlegging 
av badeplasser som tas inn i planarbeidet. Berørte myndigheter og interesseorganisasjoner 
oppfordres til å definere hvilke kvaliteter som er viktige når det gjelder friluftsområde i sjø. 
 
Det vil ikke bli gjennomført egne analyser av befolkningens helse, barn og unges oppvekstvilkår eller 
universell utforming i planarbeidet da det synes lite relevant.   
 
Behov for utredninger: 
 
 For å kunne gjøre en helhetlig avveining av arealbruken er det behov for en registrering av de 

viktigste og mest brukte sjønære friluftsområder i hele planområdet 
 Kartlegge viktige områder for fritidsfiske og turistfiske og annen turisme (f,eks populære 

kajakkområder) som skal ivaretas i arealplanen 
 
Manglende utredning kan tenkes å ha negativ innvirkning på helse og bolyst og gi negative 
økonomiske konsekvenser for reiselivsnæringen om deres primærområder påvirkes. 
 

5 Risiko og sårbarhet  

5.1 Skred og flom 
 
Kartlegge områder i sjø som er eller potensielt kan være utsatt for skred og flom. NGU og NVE har 
tilgjengelige data over skredutsatte områder på land, og vil oppfordres til dialog omkring hvilke 
føringer det bør gi for ulike arealdisponeringer 

5.2 Havnivåstigning 
Havnivået i området er estimert til å stige med 53-60 cm i perioden 2000-2100. I samme periode vil 
landhevinga være mellom 21 og 29 cm.  
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5.3 Fiskehelse og smitte 
Det kan ikke gis bestemmelser som går på drifts- og næringsrettede forhold som 
produksjonskapasitet, fiskevelferd, rømming og krav med hensyn til lakselus der sektormyndighetene 
har tilsynsansvar. 
 
Behov for utredninger: 
 
 Vurdere hensynsoner i sjø hvor det er potensiell fare for skred og flom. 

 
 

6 Kildehenvisning 
 
«Regional planstrategi for Trøndelag 2016 – 2020» 
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/regional-
planstrategi/ ) 
 
«Trøndelagsplanen 2018-30» 
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/trondelagsplanen-
2018-30/ 
 
«Marin strategi Trøndelag 2015-2018» 
http://www.ntfk.no/Politikk/planer/Documents/Marin%20Strategi%202015-2018.pdf 
 
«Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag» 
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/planer-og-strategier/strategi-
for-innovasjon-og-verdiskaping-i-trondelag/ 
 
«Nasjonal Transportplan 2018 – 2029» 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20162017/id2546287/ 
 

7 Vedlegg 
Kart over planområdet 
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FORSLAG TIL SAKSFRAMLEGG 
 
 
Interkommunal behandling av kystsoneplan for Namdalen -  
Første gangs behandling av planforslag  
 
 
Kommunedirektørens innstilling:  

…………. kommune sender interkommunal kystsoneplan for Namdalen, ut på høring og legger den ut 
til offentlig ettersyn, med hjemmel i plan og bygningsloven § 9 og § 11-14.  

Bakgrunn: 
Kommunene Leka, Høylandet, Nærøysund, Namsos, Flatanger, Osen, Åfjord og Ørland har fattet 
vedtak om et samarbeid om interkommunal kystsoneplan. Samtlige kommuner har også vedtatt 
Planprogram for kystsoneplan for Namdalen 02.10.2018. Den enkelte kommune kan kun gjøre vedtak 
om areal i egen kommune.  
 
Det er tidligere fattet vedtak som følger:  
……….. kommune i sak nr: xxx, med hjemmel i plan og bygningsloven § 11-13, fastsatt 
kommunestyret planprogram for interkommunal kystsoneplan slik det ligger som vedlegg.  

Planprogrammet har vært ute på offentlig høring i henhold til Pbl § 11-12. Det ble mottatt merknader til 
planprogrammet fra regionale myndigheter, sektormyndigheter, fra lag og foreninger og 
enkeltpersoner. Merknadene er behandlet og mindre endringer er lagt inn i planprogrammet før 
endelig vedtak.  

Kystsoneplan for Namdalen består av følgende dokumenter:  

 Felles planprogram 
 Felles planbeskrivelse  
 Felles bestemmelser og retningslinjer 
 Plankart for den enkelte kommune   
 Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse med 1 vedlegg 

 
Det er utarbeidet en likelydende innstilling til vedtak for alle åtte – 8- kommuner:  
 
Innstilling til vedtak: xxx kommune sender interkommunal kystsoneplan for Namdalen på høring og 
legger planen ut til offentlig ettersyn, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 9 og § 11-14.  
 
Vedlegg: 
 

1. Felles planprogram, datert 02.10.2018 
2. Plankart for den enkelte kommune, datert xx.xx.xxxx 
3. Felles planbeskrivelse, datert 12.02.2021 
4. Felles bestemmelser, datert 01.05.2021 
5. Felles konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 12.02.2021 
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Saksopplysninger:  

Kommunene Leka, Høylandet, Nærøysund, Namsos, Flatanger, Osen, Åfjord og Ørland har gått 
sammen om å utarbeide en interkommunal kystsoneplan på kommuneplannivå. Planarbeidet ble 
iverksatt av namdalskommunene med senere tilslutning fra kommunene Åfjord (inkl. Roan) og Ørland 
(inkl. Bjugn) og er organisert som et interkommunalt plansamarbeid, jf. pbl kap. § 9. med egen 
oppnevnt styringsgruppe. 
 
Kommunedelplan er interkommunal plan som oppfører seg som § 11-planer (kommuneplaner) på de 
aller fleste punkter, men som skal vedtas etter § 9 og § 11.4. Forskjellene mellom paragrafene er 
følgende: 
 

 § 9-2 Organisering: "Planarbeidet ledes av et styre”  
 § 9-3 «For planprosess og innhold i planene gjelder reglene for vedkommende plantype, jf. 

kapittel 11 og 12. Hver kommune har ansvar for at saksbehandlingsreglene følges innenfor 
sitt område. Hvert kommunestyre treffer endelig planvedtak for sitt område». Paragrafen viser 
at det er det enkelte kommunestyre som har vedtaksmakt, og ikke styringsgruppa.  

 § 9-5. Uenighet: «Er kommunene uenige om innholdet i et samlet planforslag, kan styret eller 
den enkelte kommune anmode fylkesmannen eller regional planmyndighet om å mekle. En 
kommune kan med tre måneders skriftlig varsel tre ut av plansamarbeidet. De øvrige 
kommunene kan fortsette plansamarbeidet for det området de dekker». Planforslaget fremstår 
som en helhet, og uenigheter skal mekles over.  

 § 9-6 Gjennomføring og endring: «Partene i et interkommunalt plansamarbeid bør inngå 
avtale om gjennomføring av planer som er vedtatt på grunnlag av slikt samarbeid, når det er 
behov for samordning av bruk av virkemidler for gjennomføring. Dersom en kommune eller 
regional planmyndighet ensidig ønsker å endre en plan etter kapitlet her, skal de øvrige 
deltakende og berørte parter få skriftlig varsel om dette før planarbeidet starter». I 
planarbeidet har det vært samtidig varsel i alle kommunene om at planarbeidet startet, samt at 
det er gjort politiske vedtak i den enkelte kommune.   

 § 11 er en vanlig kommuneplan, og under her ligger kommunedelplan. Forskjellene er 
følgende: Under § 11 har kommunen all makt når det gjelder endring av sine planer. Under § 
9 må kommunene gi beskjed til de andre kommunene om at de skal gjøre endringer. 
Kommunestyrene er suverene i sine vedtak, og kan vedta planen eller ikke, evt. si opp 
samarbeidet med 3 mnd. oppsigelse. Det er i praksis kun § 9-6 som står i vegen for at planen 
kan fungere på akkurat samme måte som en kommunedelplan vedtatt etter § 11. Det betyr at 
kommunene under § 9 vil få en konkret, lovfestet konsekvens: samtlige samarbeidskommuner 
blir å anse som parter under høring av planer som berører kysten, når de vedtar å endre 
planen i etterkant. Det vil teknisk sett være slik inntil kommunene velger å oppløse den, ved 
en ny plan som dekker det arealet.  

Det er kun § 9-6 som legger føringer og som sier at «du SKAL gjøre noe», mens planen ellers 
oppfører seg som en § 11-plan for den enkelte kommune. De juridiske konsekvensene av å vedta 
interkommunalt samarbeid jf. § 9 er at den enkelte kommune må sende e-post til samtlige kommuner 
om endringer i sine sjøareal, der man tidligere sendte e-post kun til nabokommunene. 
 
Interkommunal kystsoneplan for Namdalen utgjør en felles plattform for en bærekraftig forvaltning av 
sjøareala på Namdalskysten. Verdiskapingen som skjer i planområdet, er et gode for hele regionen. 
Planens hensikt/formål er å sikre bærekraftig verdiskapning, og gi mulighet for fortsatt vekst og 
utvikling av havbruksnæringa i regionen.  
 
Eksisterende og fremtidig arealbehov til ulike aktiviteter må veies mot hverandre, miljøforhold, lokale 
og politiske interesser, samt føringer fra nasjonale myndigheter. Planen dekker sjøområdene i de 
deltakende kommunene, og skal skape en forutsigbar og avklart situasjon for næringsliv og andre 
aktører som ønsker å ta i bruk sjøareal. 
 
Det har vært arbeidet med planforslaget i styringsgruppen, i arbeidsgrupper og ute i kommunene.   
 
Det er laget plankart for hver enkelt kommune da den enkelte kommune kun kan vedta arealbruk i 
egen kommune. Plankartet sammen med bestemmelsene er den juridisk bindende delen av planen. 
Retningslinjene for planen finnes i samme dokument som bestemmelsene. Retningslinjene gir ikke 
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hjemmel for vedtak, men er en hjelp til tolkning av bestemmelsene og er retningsgivende for 
kommunens saksbehandling.  
 
Planbeskrivelsen omtaler føringer for planarbeidet fra lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Videre gir 
dokumentet en beskrivelse av planprosessen og av hvordan problemstillingene i planen er løst. 
 
Konsekvensutredning (KU) og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er et vedlegg til planen. Det er 
utarbeidet KU for alle forslag til ny arealbruk som krever KU. Det er også laget en overordnet KU og 
ROS-analyse for planen, samt en oversikt over samlede konsekvenser. Konsekvensutredningen er en 
viktig del av beslutningsgrunnlaget for planforslaget.  
 
Det er viktig å se sammenhengene mellom plan, enkeltsaksbehandling og drift. Kommunedelplan 
åpner for nye og avsatte areal for akvakultur og for flerbruk, mens det er nasjonale myndigheter som 
bestemmer hva slags type akvakultur som kan etableres. Det er også nasjonale myndigheter som 
bestemmer driftskrav til akvakultur. I tillegg skal minst fem sektormyndigheter enkeltsaks-behandle og 
eventuelt gi tillatelse jf. Akvakulturloven. 

Akvakultur: Det er et ønske fra næringa om etablering i større og mer eksponerte areal. Det er gitt 
nye innspill om akvakultur til planen, og samtlige er konsekvensutredet. (Se vedlegg). Enkelttiltak er 
utredet i kap. 3.1, areal i 3.2, mens kap. 4 gir en overordnet konsekvensutredning. Eksisterende 
oppdrettsanlegg er valgt gjengitt i plankartet. 
 
Fiske: Fiskeområder er satt av i samarbeid med Fiskeridirektoratet og bygger på oppdaterte og 
kvalitetssikrede kystnære fiskeridata utarbeidet i samarbeid med lokale fiskerlag. Disse områdene 
omfatter viktige fiskeområder/gytefelt, områder for aktive redskap og låssettingsplasser. En erfarer 
ikke at det har vært store arealkonflikter mellom fiskeri og havbruk. I områder med viktige rekefelt og 
gytefelt har fiskeinteressene blitt tillagt størst vekt som enbruks fiske.  
 
Ferdsel og farleder, havner og deponi: De viktigste farledene er flerbruksformål hvor det generelt er 
tillatt med fortøyninger under 25m, men dette må godkjennes av Kystverket.  
Kommunedelplan tar ikke stilling til fiskerihavner, industrihavner eller hvordan kommunene definerer 
sine småbåthavner, da dette anses som den enkelte kommune sitt anliggende. Etablering av nye 
småbåthavner over en viss størrelse krever reguleringsplan. Det er heller ikke ressurser til denne 
delen av planleggingen og den påvirker i liten grad nabokommunene. Kommunene ønsket ikke å 
avsette deponi for dumping av rene masser da tiltakene kan være langt unna deponiene. Det må 
derfor søkes til Statsforvalteren i Trøndelag om hvert enkelt tiltak med tanke på eventuell mudring. 
Fremtidig mudring og dumping krever reguleringsplan.  
 
Friluftsliv: Kystsonen i planområdet har store verdier knyttet til friluftsliv. De viktigste områdene som 
på lang sikt skal forbeholdes friluftsliv er satt av til dette formålet etter kommunenes innspill. 
 
Samfunnssikkerhet: Det er ikke lagt inn ras- og flomsoner i kartet. Det enkelte tiltak (her: akvakultur) 
er konsekvensutredet, og vil bli vurdert i forhold til konkrete søknader. Det er ikke lagt inn tilpasning til 
ventede klimaendringer, slik som høyere havnivå da installasjoner i/på sjø anses lite påvirket. 
 
Natur: Naturverdiene i planområdet omfatter ville laksestammer, røye og sjøørret, lokalt og regionalt 
viktige gytefelt for kysttorsk, sjøfugl, og marine naturtyper. Det er gjort en vurdering av kystsoneplanen 
knyttet til prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 og i overordnet konsekvensutredning. 
 
Planområdet er leveområder for flere forvaltningsmessig viktige arter. Dette er hensyntatt i overordnet 
konsekvensutredning og i forbindelse med konsekvensutredning av enkelttiltak. Det er godt 
kunnskapsgrunnlag for virkningen av ny arealbruk på naturmangfoldet når det gjelder 
kommuneplanens arealdel i sjø. Lakselus og rømming er de største truslene for villaksen og sjøørret. 
Det er to nasjonale laksefjorder i planområdet. 
 
Samfunn: Samfunnsinteressene må veies opp mot mulige negative konsekvenser for naturmiljøet. 
Samlet belastning på naturmangfoldet er vurdert til å være akseptabelt for hele planområdet samlet 
sett. For ytterligere beskrivelse av planen og dens virkninger for miljø og samfunn blir det vist til 
planbeskrivelsen og konsekvensutredningen. Kystsoneplanen viderefører mye av arealbruken i 
gjeldende kommuneplaner når det gjelder flerbruksområder og lokale forhold.   
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Vurdering: Interkommunal kystsoneplan for Namdalskysten fremmer et balansert forslag til ny 
arealbruk i sjøarealene i regionen. Det er satt av nye områder for akvakultur samtidig som andre 
næringsinteresser og hensynet til naturverdier, friluftsliv, landskap og kulturmiljø er ivaretatt. 
 
Konklusjon og tilrådning: 
 
Med bakgrunn i ovenstående redegjørelse gjeldende «Kystsoneplan for Namdalen» tilrår 
kommunedirektøren at framlagt forslag til kommunedelplan for ……. kommune, legges ut til offentlig 
ettersyn og høring. 
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