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NY FORSKRIFT OM HØSTING AV TARE I ROGALAND, HORDALAND OG 

SOGN OG FJORDANE MED IKRAFTREDELSE 11. SEPTEMBER 2018 - 

INFORMASJONSSKRIV  

 

1. Ny felles tareforskrift for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane med 

nye kartløsninger 

Forskriftene om regulering av tarehøsting i Rogaland, Hordaland og Sogn- og 

Fjordane oppheves og erstattes av en ny felles forskrift for de tre fylkene med 

ikrafttredelse den 11. september 2018. Den nye forskriften og vil bli sendt ut som J-

melding og til lovdata den 10. september. En felles forskrift for de tre fylkene er 

begrunnet i hensynet til en sammenhengende og mer brukervennlig regulering. 

Grunnprinsippene i reguleringen er de samme som før, men det gjøres noen 

endringer knyttet til inndeling av høstefelt, forbudssoner, samt høstesyklus og 

høsteplan. Endringene i reguleringen er forankret i det forskriftsforarbeidet med 

høringsrunder som har vært ledet av fylkeskommunene i de tre aktuelle fylkene, og 

er i samsvar med tilrådingene fra fylkeskommunenes arbeidsgrupper.  

 

I tillegg til endringene i selve reguleringen, er det utarbeidet nye digitale 

kartløsninger som skal gjøre reguleringen mer brukervennlig tilgjengelig. Disse 

erstatter papirkartene som var vedlegg til de gamle forskriftene. De digitale kartene 

er tilgjengelige på https://kart.fiskeridir.no/tare.  

 

Nedenfor følger de viktigste endringene i reguleringen av tarehøstingen i Rogaland, 

Hordaland og Sogn og Fjordane.   

 

https://kart.fiskeridir.no/tare
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2. Kart og ny inndeling av høstefelt  

Det er laget et sammenhengende høstekart for Rogaland, Hordaland og Sogn og 

Fjordane bestående av 238 høstefelt som alle har en lik bredde fra sør til nord på 1 

nautisk mil etter hele breddeminutt. Dette betyr at de nye høstefeltene har en 

geografisk plassering som avviker fra den geografiske plasseringen til høstefeltene i 

de gamle forskriftene. Feltene er definert ved koordinater i vedlegg til forskriften. 

Disse koordinatene kan også hentes ut fra det digitale kartet ved å klikke på det 

aktuelle feltet. De nye feltene er gitt tall- og bokstavkodingen 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, 6A 

osv. Også tall- og bokstavkodingen avviker fra den tall-og bokstavkodingen som ble 

gitt til felt i de gamle forskriftene.    

 

3. Høstesyklus og høsteplan 

Alle fylkene har fått en høstesyklus på 5 år i samsvar med tilråding fra 

fylkeskommunens arbeidsgrupper. Dette er en videreføring av høstesyklusen i 

Hordaland og Sogn- og Fjordane, men en endring av høstesyklusen i Rogaland hvor 

det har vært en 4-årig syklus. Ved valg av en 5-årig syklus for alle tre fylkene, har det 

vært lagt avgjørende vekt på at Havforskningsinstituttet anbefaler en 5-årig syklus 

av hensyn til restitusjon av tarevegetasjonens biologiske mangfold. Høstesyklusen i 

den nye forskriften varer frem til 31. august 2023.  

 

På bakgrunn av anbefaling fra Havforskningsinstituttet, legger den nye forskriften 

opp til en høsteplan som sikrer at nabofelt ikke høstes påfølgende år. 

Havforskningsinstituttet anser at høsting i tilstøtende felt i påfølgende år, vil 

medføre risiko for redusert tarevegetasjon over større sammenhengende områder, 

noe som kan være uheldig for reetableringen av tareassosierte organismer med 

begrenset spredningspotensiale. For å hindre at nabofelt høstes påfølgende år vil 

høsterekkefølgen være at A-feltene høstes først, deretter C-feltene, så E-feltene, 

etterfulgt av B-feltene og til slutt D-feltene.  

   

4. Forbudssoner innenfor åpne felt  

4.1 Verneområder 

De gamle forskriftene listet opp verneområder med hjemmel i den nå opphevede 

naturvernloven og i naturmangfoldloven som har permanente eller periodevise 

forbud mot taretråling. I den nye forskriften er bestemmelsene om verneområder tatt 

ut. Tareforskriftene er gitt i medhold av havressursloven og det er ikke ønskelig å ta 

inn bestemmelser i tareforskriftene som er gitt i medhold av et annet regelverk. 
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Forbud mot taretråling i medhold av annet regelverk vil imidlertid gjelde fullt ut selv 

om forbudene ikke lengre fremkommer av selve tareforskriften. De digitale kartene 

vil vise verneområdene. For å finne ut om det er forbudt å høste tare i det aktuelle 

området, må brukere klikke seg inn på vernområdet som er vist i kartet, og videre til 

lenken til verneforskriften som regulerer vernområdet i lovdata. Fiskeridirektoratets 

kartløsinger vil imidlertid ikke uten videre fange opp eventuelle endringer i 

reguleringene til andre etater.  

 

4.2 Referanseområder 

Enkelte av verneområdene er videreført som referanseområder med forbud mot 

tråling etter tare. Formålet med referanseområdene er å avsette områder hvor det 

ikke tråles for å kunne sammenligne økosystemet i felt som er trålet mot felt som 

ikke er trålet. For å øke presisjonen og brukervennligheten i reguleringen er 

referansesområdene angitt med både stedsnavn og koordinater. Koordinatene til 

referanseområdene er listet opp i den nye forskriften.   

 

4.3 Stenging av felt 16A og 166A 

I henhold til høsteplanen i den nye forskriften er de nye A-feltene i Rogaland, 

Hordaland og Sogn og Fjordane åpen for høsting i 2018/2019.  Dette vil imidlertid 

ikke gjelde feltene 16A og 166A, som vil være stengt for tråling frem til 2023. 

Forbudet mot tråling i disse feltene er begrunnet med at de har vært gjenstand for 

omfattende høsting i 2017/2018. I felt 16A ble det høstet over 90 timer (ca. 2000 tonn) i 

17/18, mens det ble høstet over 120 timer (ca. 2700 tonn) i felt 166A.   

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Stein-Åge Johnsen 

seksjonssjef  

 Njål Wang Andersen 

 seniorrådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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Mottakerliste: 

Fmc Biopolymer AS Postboks 223 1377 BILLINGSTAD 

Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN 

Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59   Sentrum 4001 STAVANGER 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER 

Havforskningsinstituttet NORDNESGATEN 50 5005 BERGEN 

Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN 

Miljødirektoratet Postboks 5672 

Torgarden 

7485 TRONDHEIM 

Norges Fiskarlag Postboks 1233 

Torgarden 

7462 TRONDHEIM 

Norwegian Seaweed Production AS c/o Bergen Shipping 

AS Postboks 1776 

Nordnes 

5816 BERGEN 

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER 

Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER 

 

 

Kopi til: 

Arealseksjonen    

Fiskeridirektoratet Region Sør Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

Fiskeridirektoratet Region Vest Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

Harald Bredahl    

Henning Steen    

Kontrollseksjonen    

Norsk FMC    

Tor Arthur Halvorsen    
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