
Marine grunnkart
Eit godt verkty for kommunane











• Havets ressurser
• Planlegging
• Miljø
• Kunnskapssamfunnet

• bedre kunnskapsgrunnlag 
• sikre fiskeressurser 
• naturtyper

• markedsføring og tilrettelegging av 
aktiviteter innen reiseliv og turisme.

• utpeke områder som er spesielt egnet for 
dykking, båtliv (ankring) og svømming

• Gode fiskeplasser
• potensial for å utnytte informasjonen mer 

og bedre til reiseliv fremover

• Redusert saksbehandlingstid på sikt på 
grunn av bedre kystsoneplaner

• kvaliteten på planene blir vesentlig bedre. 
• Kostnadsbesparelse til dei som forvalter

planen

• Beskyttelse av marint liv (f.eks. fisk, 
korallrev osv.)

• Beskyttelse av kulturarv (skipsvrak osv.)
• Informasjon om erosjon og klimaendringer i 

kystsonen

Kost - nytte





















Grøn laser og ny høgdemodell



Grøn laser og ny høgdemodell

























MARINE GRUNNKART

Sedimentkart

videofilmar

grabbprøver.

Habitatkart

naturtypane i sjøområda

Felles referanseramme for sjø og land

Grøn Laser Søre Sunnmøre (GLaSS)

saumlaus, høgoppløyseleg
terrengmodellVisualisering av havnivå

Kartleggingsprosjekt for sil (tobis)
Nasjonalt program for kartlegging av marine 
naturtypar

Utvikling av biomassemodell for stortare

Uttesting av marin kartlegging basert på NiN

Prosjekt namn og méd

Prosjekt Raudåte
Interkommunal marin næringsutviklingsplan

Kystsoneplan Sjøobservatorium Økosystemmodellering

SEAPOP
MAREANO

Hafast
Rovdefjordsambandet

Formidlingsplan

Djupnekart 1X1m



Målet –
• å kartlegge moglegheiter innan marin 

sektor
• formidle kunnskap
• bidra med beslutningsgrunnlag

Fokus-
• verdiskaping og sysselsetjing i regionen. 
• å ta vare på ressursane og miljøet i havet.



..ein attraktiv stad å drive 
marin næringsutvikling..

Kommunar, næringsliv og 
forskningsmiljø skal i 
felleskap utforske og 
utvikle idear som kan 
skape nye arbeidsplassar.



Kvifor satser på dette ?
Herøy kommune sin fiskeriposisjon i Norge :

– stor og viktig fiskerikommune regionalt og nasjonalt. 
– Fiskeflåten i Herøy sin fangstverdi er i overkant på 1,4 mrd

pr. år
– i spissen med omsyn til å modernisere fiskeflåten. 
– Fiskeflåten i Herøy er verdsatt til meir enn 14 mrd kroner 

(2016 kroner)
– Herøyflåten fiskar omlag 9% av Norge sitt fangstvolum 

(norsk fanga fisk, førstehandsomsetning). 

HAVET ER VIKTIG FOR HERØY SAMFUNNET !



KOM TIL TARE: KOMmunal TILrettelegging for TAREdyrking i kystsonen 

• hjelpe kommuale forvaltere med 
tilrettelegging for makroalgedyrking i 
kystsonen. 

• kombinere ny informasjon om behov, 
nærings- og konfliktpotensialet 

• auke kompetanse-nivå i alle ledd. 

KOM TIL TARE har som overordnet mål å tilrettelegge for økt næringsaktivitet innen tare-
dyrking i kystsonen. 



Med sjøpølser og tare 
vann elevar frå Herøy 
vgs publikumsprisen, 
under den nasjonale 
finalen i «Ringer av 
vann – sjømat for 
framtiden».

Ideen som elevane har 
jobba med er eit 
oppdrettsanlegg som 
kombinerer oppdrett av 
sjøpølse med tang og tare 
i same økosystem. 

https://vimeo.com/250695339
https://vimeo.com/250695339


Andre aktivitetar:
Botnkartlegging
Miljøkartlegging
Kartlegging av miljøkonsekvensar. 
(Baseline prosjekt)

Algar
Dyrking av tare 
Hausting av tang og tare

Akvakultur
Oppdrett av marin fisk
Vidareutvikling av lakseoppdrett 
Oppdrett av hummar 

Fiske og fangst
Krabbefiske, foredling og eksport
Hausting av skjell
Sjøkreps
Kråkebollar 
Raudåte

Naturbasert reiseliv
Fisketurisme
Sjøbasert friluftsliv (padling, segling, 
bading etc)
Fugleturisme
Fritidsfiske
Selsafari
Sjøbading

Energi
Bølgekraft
Sjøvarme
Bioenergi 

Bioprospektering
Nye typar biokjemiske komponentar til 
bruk i medisin, naturmedisin og helsekost
Enzym
Mikroorganismar





Jarl Martin Møller
Kommunalsjef samfunnsutvikling
Herøy kommune

Mobil: 97 50 67 61
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