
  

Referat arbeidsgruppemøte Marint vern 
Alnes fyr 17.09.19.  

Tilstede: 

Harald Bredahl (Dupont AS), Arnfinn Ytterdal (Nordi Ocean AS), Johan Sandøy (Nordi Ocean AS), 

Ole-Einar Jakobsen (Fiskeridirektoratet), Jan Ove Skodje (Giske kommune), Bernt Blindheim 

(Grunneier), Angelica Talley (Giske kommune), Kim Andre Sund (Giske dykkerklubb), Bjørn Kåre 

Steinnes (MR fiskarlag), Petter Marius Synnes (Nordi Ocean AS), Torgeir Sund 

(Skjærgårdstjenesten), Bjarte Benberg og Ola Betten (Fylkesmannen) 

1. Mandat for arbeidsgruppa 
Mandat for gruppa godkjent på møtet:  
Arbeidsgruppa vil gi innspill til arbeidet med marint vern, samt bidra til en god prosess. Til eksempel slik 

at kunnskap om brukerinteressene raskt vil kunne belyses og bli hørt. Gruppa vil få høringsdokumenter 

til gjennomlesning før utsendelse. Representanten møter ved innkalling til arbeidsgruppemøte. Gruppa 

vil kunne påvirke den endelige tilrådningen som styringsgruppa hos Fylkesmannen sender til 

Miljødirektoratet. 

 

2. Diskusjon - prioriterte tema for bestilling av kunnskapsinnhenting  
 

1. Giske dykkerklubb og gruppa mener fokus må være på beskrivelse av hvilke naturverdier som 

finnes i området, hvilke verdier som er spesielle for dette området og hva verner vi? 

Tema som må belyses videre i prosessen:  

• Fylkesmannen → Kartlegging av Nasjonalt viktige marine naturtyper (DN håndbok 19-2001)  

• Gruppa i fellesskap → påpekte at en sammenstilling av eksisterende kunnskap ifm. taretråling er 

helt nødvendig for den videre prosessen. Dette er viktig, da de er lite kunnskap om denne 

næringa lokalt.  

o Punkter som må besvares: Påvirkning biologisk mangfold, økologisk endring, endring 

bunnforhold, tap av tare etter tråling, erosjonsproblematikk. Sammenstilling av 

eksisterende studier før og etter taretråling. Må forfattes på en måte som alle kan forstå, 

fokus på godt lettfattelig språk. 

• Fylkesmannen → vi har i oppdrag fra Miljødirektoratet å lokalisere spesielt viktige 

tareforekomster innenfor området. I vernefremlegget skal det skal gis forslag til ett eller flere nye 

referanseområder, evt. utvidelse av eksisterende referanseområder.  

• Dupont AS og Fiskeridirektoratet →  Behovet for nye referanseområder må begrunnes og bli 

nøye vurdert.  

• Fylkesmannen → Kunnskap om nasjonalt viktige artsforekomster, gyte- og leveområder må 

sammenfattes. Trenger vi evt. supplering med nytt feltarbeid, må avklares ifm. bestilling av 

kunnskapsinnhenting. 



  
• Innlegg fra Dupont AS → Det er 28 områder i Møre og Romsdal med stortareforekomster som 

har totalforbud mot tarehøsting. 4 av disse områdene er referanseområder, deriblant Runde og 

Erkna, som ligger hhv like sørvest og nord for Giskeområdet. Det er like under 20 

referanseområder for stortare fra Rogaland til Trøndelag, hvorav 12 av disse benyttes i 

forskningssammenheng. Nesten 40 % av referanseområdene er uten overvåking og det belyser at 

behovet for et eller flere referanseområder ikke er til stede. 

• Nordi Ocean AS → hvordan vil mulighetene for en eventuell utvidelse av taredyrkings-

virksomheten bli ved marint vern? Må omtales i den videre prosessen. 

• Nordi Ocean AS → Kartlegging av planlagt taredyrkingslokalitet, Vikane. Innhenting av kunnskap 

fra lignende prosjekt. 

• Spørsmål fra gruppemedlem → Kunnskap om avrenning fra avfallsanlegg, punktutslipp etc. bør 

omtales og tas stilling til. 

• Innhenting av informasjon om eksisterende og evt. fremtidig bruk av områdene, fiske, jakt, 

friluftsliv. 

• Skjærgårdstjenesten → bør være med øremerkede midler til et marint verneområde. Vernet bør 

evalueres etter noen år. 

 

Fylkesmannen → Utredningen kan systematiseres etter mal for konsekvensutredninger (KU), men 

trengs ikke å være like omfattende. Området har ikke krav om KU. Vanlig fremgang ved KU 

utredning: 

• Null-alternativet der dagens situasjon opprettholdes 

• Ett eller flere beskyttelsesalternativer der restriksjonsnivået kan variere 

Fylkesmannen vil orientere gruppa i løpet av høsten om hvordan bestillingen av 

kunnskapsinnhentingen er utformet og hvilke konsulentselskap som vil være aktuelle for en slik jobb. 

3. Eventuelt 
Giske kommune → Statens vegvesen bør holdes fortløpende orientert om verneprosessen, det er 

prosjekt om ny veg mellom Valderøya og Vigra. 

4. Neste møte 
Neste møte vil sannsynligvis bli gjennomført etter jul. Innkalling vil bli sendt ut i god tid. Aalesund 

Airport Hotel er ønsket møtested for neste møte. 

 

 

Referent 

Bjarte Benberg 


