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AKTIV FORVALTNING AV MARINE RESSURSER PROGRAMFORSLAG FOR FRØYA OG 

HITRA KOMMUNER 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune deltar som sekundærkommune i prosjektet Aktiv forvaltning av marine ressurser 

– lokalt tilpasset forvaltning med til sammen kr 666.668,-. 

2. Det forutsettes at Hitra kommune blir med i prosjektet. 

3. Fordelingen av kostnader mellom kommunene Hitra og Frøya gjøres med 1/3 del til Hitra og 2/3 

til Frøya. Frøyas andel pr år blir:  

 

År Beløp 

2017 Kr 133.000,- 

2018 Kr 200.000,- 

2019 Kr 200.000,- 

2020 Kr 133.000,- 

Sum Kr 666.668,- 

 

4. Midlene tas fra Havbruksfond. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Forespørsel om deltakelse i prosjektet Aktiv forvaltning av marine ressurser – lokalt tilpasset 

forvaltning. Henvendelse fra Havforskningsinstituttet, datert 05.12.2013, inkludert budsjett.  

2. Prosessbeskrivelse for prosjektet Aktiv forvaltning av marine ressurser – lokalt tilpasset forvaltning. 

3. Valg av deltakerkommuner, kriterier og prosess. 

4. Samarbeidsavtale Havforskningsinstituttet Sør-Trøndelag Fylkeskommune v/Frøya videregående skole 

og Frøya kommune. 

5. Aktiv forvaltning av marine ressurser programforslag for Frøya og Hitra kommuner. 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Havforskningsinstituttet ønsker å rekrutterere nye samarbeidskommuner til sitt prosjekt Aktiv forvaltning av 

marine ressurser – lokal tilpasset forvaltning. I brev av 5.12.2013 har Havforskningsinstituttet sendt en 

forespørsel hvor de inviterer Frøya kommune til å delta i prosjektet (vedlegg 1).  

 



Saknr: 61/17 

Prosjektet var planlagt å starte opp i 2014, men Frøya kommune har utsatt saken  på bakgrunn av at Frøya 

kommune ønsket en avklaring på akvakulturnæringens rolle i prosjektet. Etter innspill og diskusjon mellom 

Havforskningsinstituttet, Fylkeskommunen, ordfører i Frøya kommune og akvakulturnæringen er man kommet 

frem til at det ikke legges opp til økonomiske bidrag fra akvakulturnæringen, men næringen er positive til 

prosjektet. Det samme gjelder fiskerinæringen.  

 

Bakgrunnen for prosjektet er at arealene i kystsonen er under press og forvaltningen må legge til rette både for 

en høy og varig verdiskapning innen akvalkulturnæringen, verdiskapning innen yrkesfiske og for fiske som 

fritidsaktivitet. En ser det som viktig for kommunens fremtid å skape forutsigbare og bærekraftige vilkår for 

fiskeri- og havbruksnæringen, og for å få til dette må det skapes en felles kunnskapsplattform og forståelse for 

nye måter å forvalte kystressursene på.  

 

Hovedmålsettingen i prosjektet er derfor å gjennomføre en grundig dokumentasjon av de marine verdier i 

kystsonen. Havforskningsinstituttet foreslår at Flatanger tiltrer som primær-kommune og Frøya som 

sekundærkommuner i økosystem Norskehavet, region sør (Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag).  

 

Frøya kommune har muligheten til å samarbeide med Hitra kommune i prosjektet. Endelig godkjennelse av 

deltakerkommunene i prosjektet avgjøres av Fiskeridirektoratet etter innstilling fra Havforskningsinstituttet. En 

slik godkjennelse vil også være avhengig av deltakelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. 

 

Deltakerkommunenes ansvar 

Alle deltakerkommuner må forplikte seg til å gå inn i prosjektet med en nærmere avtalt finansiering for hele 

prosjektperioden. I tillegg er følgende aktiviteter kommunens ansvar (vedlegg 3): 

 Delta i organisering av folkemøter samt møter med sentrale næringsorganisasjoner i forbindelse med 

innhenting av data knyttet til dagens bruk av kommunens sjøarealer. 

 Delta i distribusjon og innsamling av spørreskjema angående dagens bruk av sjøarealene. 

 Gjennomføre lokal høring av forslag til sonering med utgangspunkt i prosjektets forslag.  

 Etter høring utarbeides forslag til sonering som så behandles politisk. Resultatet av den politiske 

behandlingen oversendes Fiskeridirektoratet for eventuell nasjonal høring, utarbeidelse av nødvendig 

forskrift etc. 

 I samarbeid med relevante etater sørge for merking av de vedtatte soner samt tilgjengelig gjøre 

informasjon om sonene til aktuelle brukere. 

 

Kommunene som ønsker å delta i prosjektet må stille seg positive til at det blir innført soner med restriksjoner 

på høsting. Etter innsamlingen av før-data vil det bli utarbeidet forslag til soner. 

En sentral del av utarbeidelsen av disse forslagene vil være høringer på lokalt nivå h endelige forslag vil bli 

oversendt til Fiskeridirektoratet med sikte på vedtakelse. Hvis kommunene ikke opprettholder sitt opprinnelige 

engasjement når prosjektet kommer til dette stadiet vil prosjektet måtte vurdere å innstille sin virksomhet i den 

aktuelle kommunen. 

 

Potensialet for fremtidig vekst er betydelig i regionen, men det kreves kunnskap og kompetanse for å kunne 

møte utfordringene og omsette mulighetene til økt verdiskapning. 

 

Samarbeidsavtale  

Frøya videregående skole har over flere år hatt dialog og et mer løsere samarbeid med Havforskningsinstituttet. 

Som et ledd i utvikling av skolen ble det den 14.09.2012 inngått en intensjonsavtale om samarbeid mellom 

Frøya kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune v/Frøya videregående skole og Havforskningsinstituttet.  

Denne avtalen er nå erstattet av en samarbeidsavtale, der blant annet kommunens forvaltningsansvar for kysten 

og havområdene i kommunen er nevnt.  

 

I tillegg er Blått kompetansesenter en samarbeidspartner ved at de er et næringsbygg for fiskeri- og 

havbruksklyngen i regionen og har en struktur som ivaretar koblingsfunksjonen mellom næringsliv, 

videregående skoler i fylket, FoU-miljøer og høyere utdanning.  

 

Økonomi 

Det skilles mellom primærkommune der alle kommunens sjøarealer inngår i prosjektet og sekundærkommune 

(Frøya og Hitra) der kun et mindre utvalg av arealer inngår. Deltakelse i prosjektet betinger at kommunene 
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forplikter seg til betydelig ressursbruk i hele 7 år fram i tid, kr 100.000 + mva. i tillegg til ressursbruk for å 

imøtekomme deltakerkommunenes ansvar.  

 

På bakgrunn av at det har tatt tid med avklaringer i forhold til næringene og deres interesse av prosjektet har 

budsjettet som ble satt opprinnelig endret seg da akvakulturnæringens bidrag er tatt ut og de budsjetterte 

kostnadene er forkyvet med ett år. 

 

  2017 2018 2019 2020 

Sør Trøndelag fylkeskommune 200 300 300 200 

Sør Trøndelag fylkeskommune "Fru Inger" 60 300 300 300 

Frøya og Hitra kommuner 200 300 300 200 

NGU 0 300 0 0 

Havforskningsinstituttet 400 600 600 600 

Akvakulturnæringen 0 0 0 0 

Total 960 2000 1700 1500 

 

Hitra kommune ønsker å være med i prosjektet under forutsetning av at deres økonomiske andel reduseres.  

Bakgrunnen for dette er at ut fra arealfordelingen – sjøarealene som inngår i programmet – innebærer at det 

meste vil skje i Frøya kommune. Ut fra dette så bør det fastsettes en fordeling av den kommunale andelen av 

finansieringen som reflekterer dette.  

 

 

 

Det er foreslått følgende fordeling: 

Bidrag 2017 2018 2019 2020 

Frøya 133.334 200.000 200.000 133.334  

Hitra 66.666 100.000 100.000 66.666 

Sum 200.000 300.000 300.000 200.000 

 

 

Vurdering: 

 

Prosjektet gir mange fordeler og gevinster for kommunen som prosjektkommune. Disse er nærmere beskrevet i 

vedlegg 3 «Valg av deltakerkommuner, kriterier og prosess».  

 

Det er lagt opp til stor innbyggerdeltakelse, noe som ses på som en styrke med tanke på eieforhold til prosjektet. 

Det legges blant annet opp til innbyggernes ønsker om fremtidig bruk av sjøarealer og at de skal være 

høringsinstans ved valg av soner.  

 

Videregående skole vil ha en aktiv rolle, da de blant annet vil bli benyttet til prøveinnsam-linger og kan benytte 

dette aktivt i læring. Det legges også opp til at det på sikt kan være bruk av et nettverk av småbåter som kan 

muliggjøre en representativ prøvetaking langs hele kysten. Dette vil blant annet styrke grunnlaget for 

kunnskapsbasert rådgivning, og dekke mange behov i forhold til forvaltning av kystsonen og fiskeriuavhengig 

data vil sammen med data fra siskeriene anvendes som et viktig grunnlag for Havforskningsinstituttets 

bestandsrådgivning i kystsonen. 

 

Gjennom prosjektet vil Frøya kommune få en god oversikt over hvilken tilstand bestanden av de utvalgte mål 

arter er i. Prosjektet vil også følge opp utviklingen av det biologiske mangfold. 

 

Prosjektet gir betydelig økt kunnskap om våre kystarealer, dette er nøkkelen for å kunne drive bærekraftig 

forvaltning. En inngående kunnskap om våre kystområder i øyregionen bidrar til en ytterligere optimal 

næringsmessig utnyttelse av ressursene både på kort og lengre sikt.  Frøya og Hitra kommuner, som er av 

landets største oppdrettskommune bør ligge i forkant med å legge forholdene til rette for kunnskapsbasert 

næringsutnyttelse av marine ressurser i regionens sjø- og havområder.  
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Dette prosjektet er en god anledning for kommunene/øyregionen til å få mer kunnskap om egne sjøområder og 

økosystemer, men samtidig krever det vilje fra kommunene/øyregionen side til å delta i prosjektet over en 

lengre prosjektperiode.  

 

Med tanke på at ikke hele Hitra kommunes areal blir med i prosjektet, kun det mot Frøya-siden, anses det ikke 

som urimelig at Frøya bærer en større andel av kostnadene enn Hitra. En fordeling med 2/3 til Frøya og 1/3 til 

Hitra anses som rimelig. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Det ligger innenfor satsningsområdene i Strategisk næringsplan. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Det foreslås å dekke kostnadene til prosjektet gjennom «Havbruksfondet». 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Hjørdis Årvik Smalø Arkiv: K50  

Arkivsaksnr.: 16/2640    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

AKTIV FORVALTNING AV MARINE RESSURSER PROGRAMFORSLAG FOR 

FRØYA OG HITRA KOMMUNER 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune deltar som sekundærkommune i prosjektet Aktiv forvaltning av 

marine ressurser – lokalt tilpasset forvaltning med til sammen kr 666.668,-. 

2. Det forutsettes at Hitra kommune blir med i prosjektet. 

3. Fordelingen av kostnader mellom kommunene Hitra og Frøya gjøres med 1/3 del til 

Hitra og 2/3 til Frøya. Frøyas andel pr år blir:  

 

År Beløp 

2017 Kr 133.000,- 

2018 Kr 200.000,- 

2019 Kr 200.000,- 

2020 Kr 133.000,- 

Sum Kr 666.668,- 

 

4. Midlene tas fra Havbruksfond. 

 

Vedlegg: 

1. Forespørsel om deltakelse i prosjektet Aktiv forvaltning av marine ressurser – lokalt 

tilpasset forvaltning. Henvendelse fra Havforskningsinstituttet, datert 05.12.2013, 

inkludert budsjett.  

2. Prosessbeskrivelse for prosjektet Aktiv forvaltning av marine ressurser – lokalt 

tilpasset forvaltning. 

3. Valg av deltakerkommuner, kriterier og prosess. 

4. Samarbeidsavtale Havforskningsinstituttet Sør-Trøndelag Fylkeskommune v/Frøya 

videregående skole og Frøya kommune. 

5. Aktiv forvaltning av marine ressurser programforslag for Frøya og Hitra kommuner. 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

Havforskningsinstituttet ønsker å rekrutterere nye samarbeidskommuner til sitt prosjekt Aktiv 

forvaltning av marine ressurser – lokal tilpasset forvaltning. I brev av 5.12.2013 har 



Havforskningsinstituttet sendt en forespørsel hvor de inviterer Frøya kommune til å delta i 

prosjektet (vedlegg 1).  

 

Prosjektet var planlagt å starte opp i 2014, men Frøya kommune har utsatt saken  på 

bakgrunn av at Frøya kommune ønsket en avklaring på akvakulturnæringens rolle i prosjektet. 

Etter innspill og diskusjon mellom Havforskningsinstituttet, Fylkeskommunen, ordfører i 

Frøya kommune og akvakulturnæringen er man kommet frem til at det ikke legges opp til 

økonomiske bidrag fra akvakulturnæringen, men næringen er positive til prosjektet. Det 

samme gjelder fiskerinæringen.  

 

Bakgrunnen for prosjektet er at arealene i kystsonen er under press og forvaltningen må legge 

til rette både for en høy og varig verdiskapning innen akvalkulturnæringen, verdiskapning 

innen yrkesfiske og for fiske som fritidsaktivitet. En ser det som viktig for kommunens 

fremtid å skape forutsigbare og bærekraftige vilkår for fiskeri- og havbruksnæringen, og for 

å få til dette må det skapes en felles kunnskapsplattform og forståelse for nye måter å forvalte 

kystressursene på.  

 

Hovedmålsettingen i prosjektet er derfor å gjennomføre en grundig dokumentasjon av de 

marine verdier i kystsonen. Havforskningsinstituttet foreslår at Flatanger tiltrer som primær-

kommune og Frøya som sekundærkommuner i økosystem Norskehavet, region sør (Møre og 

Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag).  

 

Frøya kommune har muligheten til å samarbeide med Hitra kommune i prosjektet. Endelig 

godkjennelse av deltakerkommunene i prosjektet avgjøres av Fiskeridirektoratet etter 

innstilling fra Havforskningsinstituttet. En slik godkjennelse vil også være avhengig av 

deltakelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. 

 

Deltakerkommunenes ansvar 

Alle deltakerkommuner må forplikte seg til å gå inn i prosjektet med en nærmere avtalt 

finansiering for hele prosjektperioden. I tillegg er følgende aktiviteter kommunens ansvar 

(vedlegg 3): 

 Delta i organisering av folkemøter samt møter med sentrale næringsorganisasjoner i 

forbindelse med innhenting av data knyttet til dagens bruk av kommunens sjøarealer. 

 Delta i distribusjon og innsamling av spørreskjema angående dagens bruk av 

sjøarealene. 

 Gjennomføre lokal høring av forslag til sonering med utgangspunkt i prosjektets 

forslag.  

 Etter høring utarbeides forslag til sonering som så behandles politisk. Resultatet av 

den politiske behandlingen oversendes Fiskeridirektoratet for eventuell nasjonal 

høring, utarbeidelse av nødvendig forskrift etc. 

 I samarbeid med relevante etater sørge for merking av de vedtatte soner samt 

tilgjengelig gjøre informasjon om sonene til aktuelle brukere. 

 

Kommunene som ønsker å delta i prosjektet må stille seg positive til at det blir innført soner 

med restriksjoner på høsting. Etter innsamlingen av før-data vil det bli utarbeidet forslag til 

soner. 

En sentral del av utarbeidelsen av disse forslagene vil være høringer på lokalt nivå h endelige 

forslag vil bli oversendt til Fiskeridirektoratet med sikte på vedtakelse. Hvis kommunene ikke 

opprettholder sitt opprinnelige engasjement når prosjektet kommer til dette stadiet vil 



prosjektet måtte vurdere å innstille sin virksomhet i den aktuelle kommunen. 

 

Potensialet for fremtidig vekst er betydelig i regionen, men det kreves kunnskap og 

kompetanse for å kunne møte utfordringene og omsette mulighetene til økt verdiskapning. 

 

Samarbeidsavtale  

Frøya videregående skole har over flere år hatt dialog og et mer løsere samarbeid med 

Havforskningsinstituttet. Som et ledd i utvikling av skolen ble det den 14.09.2012 inngått en 

intensjonsavtale om samarbeid mellom Frøya kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune 

v/Frøya videregående skole og Havforskningsinstituttet.  Denne avtalen er nå erstattet av en 

samarbeidsavtale, der blant annet kommunens forvaltningsansvar for kysten og havområdene i 

kommunen er nevnt.  

 

I tillegg er Blått kompetansesenter en samarbeidspartner ved at de er et næringsbygg for 

fiskeri- og havbruksklyngen i regionen og har en struktur som ivaretar koblingsfunksjonen 

mellom næringsliv, videregående skoler i fylket, FoU-miljøer og høyere utdanning.  

 

Økonomi 

Det skilles mellom primærkommune der alle kommunens sjøarealer inngår i prosjektet og 

sekundærkommune (Frøya og Hitra) der kun et mindre utvalg av arealer inngår. Deltakelse i 

prosjektet betinger at kommunene forplikter seg til betydelig ressursbruk i hele 7 år fram i tid, 

kr 100.000 + mva. i tillegg til ressursbruk for å imøtekomme deltakerkommunenes ansvar.  

 

På bakgrunn av at det har tatt tid med avklaringer i forhold til næringene og deres interesse av 

prosjektet har budsjettet som ble satt opprinnelig endret seg da akvakulturnæringens bidrag er 

tatt ut og de budsjetterte kostnadene er forkyvet med ett år. 

 

 

2017 2018 2019 2020 

Sør Trøndelag fylkeskommune 200 300 300 200 

Sør Trøndelag fylkeskommune "Fru 

Inger" 60 300 300 300 

Frøya og Hitra kommuner 200 300 300 200 

NGU 0 300 0 0 

Havforskningsinstituttet 400 600 600 600 

Akvakulturnæringen 0 0 0 0 

Total 960 2000 1700 1500 

 

Hitra kommune ønsker å være med i prosjektet under forutsetning av at deres økonomiske 

andel reduseres.  Bakgrunnen for dette er at ut fra arealfordelingen – sjøarealene som inngår i 

programmet – innebærer at det meste vil skje i Frøya kommune. Ut fra dette så bør det 

fastsettes en fordeling av den kommunale andelen av finansieringen som reflekterer dette.  

 

 

 

Det er foreslått følgende fordeling: 

Bidrag 2017 2018 2019 2020 

Frøya 133.334 200.000 200.000 133.334  

Hitra 66.666 100.000 100.000 66.666 



Sum 200.000 300.000 300.000 200.000 

 

 

Vurdering: 

Prosjektet gir mange fordeler og gevinster for kommunen som prosjektkommune. Disse er 

nærmere beskrevet i vedlegg 3 «Valg av deltakerkommuner, kriterier og prosess».  

 

Det er lagt opp til stor innbyggerdeltakelse, noe som ses på som en styrke med tanke på 

eieforhold til prosjektet. Det legges blant annet opp til innbyggernes ønsker om fremtidig bruk 

av sjøarealer og at de skal være høringsinstans ved valg av soner.  

 

Videregående skole vil ha en aktiv rolle, da de blant annet vil bli benyttet til prøveinnsam-

linger og kan benytte dette aktivt i læring. Det legges også opp til at det på sikt kan være bruk 

av et nettverk av småbåter som kan muliggjøre en representativ prøvetaking langs hele kysten. 

Dette vil blant annet styrke grunnlaget for kunnskapsbasert rådgivning, og dekke mange 

behov i forhold til forvaltning av kystsonen og fiskeriuavhengig data vil sammen med data fra 

siskeriene anvendes som et viktig grunnlag for Havforskningsinstituttets bestandsrådgivning i 

kystsonen. 

 

Gjennom prosjektet vil Frøya kommune få en god oversikt over hvilken tilstand bestanden av 

de utvalgte mål arter er i. Prosjektet vil også følge opp utviklingen av det biologiske 

mangfold. 

 

Prosjektet gir betydelig økt kunnskap om våre kystarealer, dette er nøkkelen for å kunne drive 

bærekraftig forvaltning. En inngående kunnskap om våre kystområder i øyregionen bidrar til 

en ytterligere optimal næringsmessig utnyttelse av ressursene både på kort og lengre sikt.  

Frøya og Hitra kommuner, som er av landets største oppdrettskommune bør ligge i forkant 

med å legge forholdene til rette for kunnskapsbasert næringsutnyttelse av marine ressurser i 

regionens sjø- og havområder.  

 

Dette prosjektet er en god anledning for kommunene/øyregionen til å få mer kunnskap om 

egne sjøområder og økosystemer, men samtidig krever det vilje fra kommunene/øyregionen 

side til å delta i prosjektet over en lengre prosjektperiode.  

 

Med tanke på at ikke hele Hitra kommunes areal blir med i prosjektet, kun det mot Frøya-

siden, anses det ikke som urimelig at Frøya bærer en større andel av kostnadene enn Hitra. En 

fordeling med 2/3 til Frøya og 1/3 til Hitra anses som rimelig. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Det ligger innenfor satsningsområdene i Strategisk næringsplan. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Det foreslås å dekke kostnadene til prosjektet gjennom «Havbruksfondet». 
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