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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.05.19  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 14.05.19 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 14.05.19 
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SITKAGRAN  

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune har behov for økt kunnskap om sitkagranas utbredelse og volum i kommunen, og 

bestiller en skogtakst/kartlegging av sitkagran og buskfuru fra Allskog. 

 

Med bakgrunn i kartleggingen bes rådmannen utarbeide en handlingsplan for bekjempelse av 

sitkagran og eventuelt buskfuru i kommunen. 

 

Kartleggingen dekkes fra mottatte tilskuddsmidler fra fylkesmannen. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 27.02.2018 sak 34/18 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 27.02.18: 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Tilbud fra Allskog 

2. Tildelingsbrev fra Fylkesmannen i Trøndelag 

 

Saksopplysninger:   

 

Formålet med å fjerne sitkagran på Frøya er å ivareta naturkvalitetene, som i hovedsak er kystlynghei. 

Kystlynghei er en trua naturtype og et viktig utmarksbeite, og vil på sikt kunne forsvinne som følge av 
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gjengroing. Videre utgjør tett granskog en sikkerhetsrisiko i forhold til brann der hvor sitkaskog står tett 

inntil boligbebyggelse.  

 

Sitkagran er vurdert på fremmedeartslista med SE svært høy risiko i Norge. Planting av sitkagran er 

ikke forbudt, men det må i henhold til forskrift om bruk av fremmede treslag søkes fylkesmannen ved 

miljøvernavdelingen om tillatelse i hvert tilfelle.  

 

På Frøya er i hovedsak de planta sitkagranene (første generasjon) mest fremtredende. I løpet av noen få 

tiår, vil arealet av sitkagran mangedobles som følge av frøspredning som har pågått de siste årene. 

Volumet av småplanter ute i «hauan» er stort. Tiltak i denne fasen, er langt mindre ressurskrevende enn 

om andre generasjon med sitkagran rekker å vokse seg stor.  

 

Statens naturoppsyn (SNO) har uttalt at hvis det ikke blir gjennomført tiltak, vil hele Frøya være dekt 

av sitkagran innen 200 år.  

 

For å ta vare på kystlyngheia er det avgjørende at det fortsatt er et aktivt landbruk som benytter 

kystlyngheia til beite, samt at den med varierende mellomrom blir utsatt for lyngbrenning. Villsauen 

beiter nyskudd av sitkagran på våren, men klarer ikke å drepe planta. Beiting vil derfor kunne holde 

kystlyngheia i hevd, men ikke hindre at sitkagrana vokser til.  

 

Sitkagran på Frøya/kartlegging  

Det er ikke gjennomført noen kartlegging som viser utbredelse av sitkagran på Frøya, men det er laget et 

kart som viser skogsmark på Frøya. Kartet er hentet fra AR5, og tar med alt av skogsareal. Kartet er 

oppdatert i 2016, men grunnlaget er ortofoto (flyfoto) fra 2015. Det er ikke gjennomført befaringer for å 

kvalitetssikre hva som er sitkagran eller annet treslag. Grensene for skog er diffuse, og det er ikke klare 

overganger mellom skog og annen mark. Kartet klarer ikke å fange opp spredningen av sitkaplanter, alle 

småplanter som nå er i ferd med å vokse opp, enkelttrær og bestand mindre enn 0,5 daa. Samlet så viser 

denne enkle kartleggingen 3723 daa skogsareal, fordelt på 949 eiendommer på Frøya.  

 

Under saksforberedelser for å utarbeide en handlingsplan for bekjempelse av sitkagran viser det seg 

tydelig at det er et manglende kunnskapsgrunnlag om hvor stort volum som finnes av sitkagran på 

Frøya. Det er avgjørende for videre planlegging at Frøya kommune kan kommunisere til entreprenører 

om utbredelse og volum. Dette er grunnlaget for hvilken type hogst som kan gjennomføres på de ulike 

stedene i kommunen. 

 

Allskog har utarbeidet et pristilbud på kartlegging av alt skogareal i kommunen med et estimat på 

mellom kr 150 000 – 213 000 (vedlegg 1).  

 

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune må ha et godt kunnskapsgrunnlag om utbredelsen av sitkagran før en handlingsplan for 

sitkagran kan utarbeides.  Kommunen må kunne kommunisere med entreprenører om fakta om hvilke 

treslag som finnes hvor og i hvilket omfang.  

 

Fylkesmannen støtter kartleggingen fullt ut i henhold til pristilbud på kr 150 000. Kostnader utover 

dette må kommunen dekke selv. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2027 sier: Frøya forvalter og tar vare på mangfoldet av arter 

og landskap, og har en bærekraftig bruk av ressursene.  
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Igangsette tiltak mot uønskede arter (svarteliste), med fokus på mink og sitkagran  

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Allskog har utarbeidet et pristilbud på kartlegging av alt skogareal i kommunen med et estimat på 

mellom kr 150 000 (lavt) – 213 000 (høyt) (vedlegg 1).  

 

Fylkesmannen har innvilget kr 150 000,- til en grovkartlegging av alt skogareal på Frøya med spesiell 

vekt på å påvise og kartfeste utbredelse av treslagene sitkagran og buskfuru (vedlegg 2). I tillegg har 

kommunen mottatt ytterligere tilskudd på kr 68 000 (prosjektnr 510369) til bekjempelse av sitkagran og 

buskfuru i Frøya kommune (allerede benyttet 20 225). Skogtaksten er derfor finansiert ved tilskudd fra 

Fylkesmannen innenfor et sannsynlig kostnadsestimat. 
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HØRING - TILRÅDNING TIL NY FORSKRIFT OM HØSTING AV TARE I TRØNDELAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune slutter seg til arbeidsgruppas forslag om tilrådning til ny regional forskrift om høsting 

av tare i Trøndelag, med følgende merknad: 

 

Forvaltningsplan for verneområdene i Froan i Frøya kommune sier at taretråling i naturreservatet ikke 

er tillatt. Frøya kommune mener på bakgrunn av dette at felt for taretråling skal legges utenom Froan 

naturreservat. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Høringsdokument: Rapport med tilrådning til ny regional forskrift om høsting av tare i Trøndelag – 

forslag fra arbeidsgruppen  

2. Anmodning om vurdering - Høsting av tare i Møre og Romsdal og Trøndelag - 

Havforskningsinstituttet 

3. Statistikk 

4. Referanseområder – Havforskningsinstituttet 

5. Tilstandsvurdering av B-felt for tarehøsting i Møre og Romsdal i 2017 

6. Vurdering av høstesyklus - Havforskningsinstituttet 

    

 

Saksopplysninger:   

 

Etter oppdrag fra Fiskeridirektoratet har Trøndelag Fylkeskommune ledet arbeidet med 

revisjon av forskrift for høsting av tare i Trøndelag. Eksisterende forskrifter for Nord- og 

Sør-Trøndelag utløper 30. september i år. Ny forskrift skal tre i kraft fra 1. oktober 

2019. 

 

Fiskeridirektoratet vedtar regionale forskrifter om hvor og når det er lov å høste tare i 

de enkelte regionene, jf. forskrift 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5. 

Arbeidsgruppen er satt sammen av representanter for kystkommunene fra tre 

regionråd, Fylkesmannen i Trøndelag, Fiskeridirektoratet region Midt, Fiskarlaget Midt- 

Norge og representanter for tarenæringa. Det har dessuten deltatt observatører fra ulike 

miljøer i arbeidet. Fylkeskommunen leder, koordinerer arbeidet og er sekretariat for arbeidsgruppen. 

 

Arbeidet har vært gjennomført i en parallell prosess med Møre og Romsdal og 

arbeidsgruppene i de to fylkene har hatt noen felles møter.  

 

Høringsfrist er 1. juni 2019. 
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Arbeidsgruppen har lagt stor vekt på at arbeidet skal bygges på et så godt kunnskapsgrunnlag som mulig. I 

løpet av arbeidsprosessen i gruppen er det blitt hentet inn ny og oppdatert fagkunnskap i den grad slik 

kunnskap har foreligget eller vært mulig å innhente innenfor tidsrammene.  

 

Tilråding fra arbeidsgruppen  

Arbeidsgruppen baserer sine tilrådinger på en kunnskapsbasert tilnærming, basert på forskning og tilrådinger, 

først og fremst på kunnskap tilført fra Havforskningsinstituttet.  

Tilrådingen fra arbeidsgruppen er i samsvar med tilrådingen fra arbeidsgruppen for Møre og Romsdal.  

 

Inndeling av høstefelt  

Arbeidsgruppen tilrår at høstefeltene i Trøndelag deles inn i øst-vest retning med en bredde på 1 nautisk mil, 

der grensen mellom feltene følger hvert hele breddeminutt.  

Arbeidsgruppen viderefører inndelingen av høstefelt i de delene av Trøndelag der man har en vestlig og en 

østlig sektor.  

Omlegging av høstefeltene til ny struktur innebærer en vesentlig reduksjon i volum av stortare som kan 

forventes tilgjengelig for høsting over de neste årene. Tarenæringen forutsetter derfor at det etableres 

overgangsordninger som kompenserer for dette.  

 

Høstesyklus  

Arbeidsgruppens flertall tilrår at høstesyklusen økes med ett år i forhold til dagens syklus på 5 år, slik at vi får 

en 6-årig høstesyklus.  

Havforskningsinstituttets overvåkings- og forskningsprogram viser at taren 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. 

 

Et mindretall i arbeidsgruppen, bestående av representantene for tarenæringen FMC BioPolymer AS (DuPont 

Nutrition Norge AS) og Nutrimar Seaweed AS, tilrår at høstesyklusen i begge fylkene beholdes uendret på 5 år. 

Tarenæringen påpeker at det ikke er framlagt dokumentasjon som viser noen skadeeffekter av dagens praksis 

med 5 års høstesyklus. Næringa viser til at det har vært høstet tare i rundt 60 år og at et uttak på mindre enn 1 

prosent av beregnet biomasse tilsier at tareressursen høstes på en bærekraftig måte. De mener at det kreves mer 

forskning rundt tareskogens begroingsorganismer (epifyttsamfunn) før det kan trekkes sikre konklusjoner om at 

disse krever lengre tid til restitusjon etter høsting enn 5 år. Se også vedlagte innspill fra tarenæringen.  

Et annet mindretall bestående av Fiskarlaget Midt-Norge mener det skal være minimum 8 års intervaller 

mellom hver tråling i alle områder der det er registrert/kartlagt gyte og oppvekstområder for fisk. Dette gjelder 

feltene som ligger nærmest kysten på Fosen og alle åpne områder i Vikna/Nærøy. Fiskarlaget Midt-Norge 

peker på at dette først og fremst er for at tareskogen og livet i den skal få mulighet til å reetablere seg mest 

mulig. Fiskelarver trenger tareskogen for å vokse opp i. Her finnes det mat og plasser småfisk kan søke ly for 

ytre farer. Fiskarlaget Midt-Norge mener at når trålerne oppgir å kun ta 1 prosent av tareskogen, så må de 

kunne finne områder for tråling som ikke er viktige gyte- og oppvekstområder. I en av rapportene til 

Havforskningsinstituttet fra Nord-Trøndelag, står det at det tar minimum 8 år før det meste av livet i 

tareskogen er reetablert. 

 

Organisering 

Arbeidsgruppen tilrår en organisering av høstefeltene slik at nabofelt ikke høstes i påfølgende sesonger. 

 

Start-/stoppdato 

Arbeidsgruppen ser ingen problemer med at start- og stoppdato harmoniseres i forhold til Rogaland, Hordaland 

og Sogn og Fjordane, slik at feltene er åpne fra 1. september til 31. august, med virkning fra 1. september 2020. 

 

Referanseområder 

Arbeidsgruppen anbefaler en videreføring av eksisterende referanseområder. 
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Representantene for tarenæringa har stilt spørsmål ved om det er mulig å åpne noen av dagens 

referanseområder og erstatte disse med referanseområder innenfor allerede vernede områder. 

Havforskningsinstituttet har anbefalt at referanseområdene blir stående som i dag. 

 

Biomassemodeller 

Arbeidsgruppen beklager at det pågående arbeid med utvikling av biomassemodeller for å kunne beregne 

biomassen av stortare langs norskekysten, ikke er ferdig slik at dette kunne vært hensyntatt i arbeidet med 

rullering av tareforskriftene. 

Ifølge Havforskningsinstituttet vil den beste forvaltningsstrategien være optimal ressursutnyttelse samtidig som 

tareskogens økosystemfunksjonalitet opprettholdes. En biomassemodell vil være grunnlaget for en slik 

forvaltningsstrategi gjennom å avsette mer definerte områder med godt ressursgrunnlag til tarehøsting, 

samtidig som høstingen begrenses i andre områder der tareskogen dermed får bedre vilkår til å utvikle 

klimakssamfunn og økologisk funksjonalitet. Det er også stor sannsynlighet for at det er betydelige areal i 

dagens høstefelt hvor det ikke vokser stortare, eller areal som er lite egnet for tarehøsting av andre årsaker. En 

klarere avgrensing av høsteareal innenfor hver sektor, basert på biomassemodeller for stortare, høstehistorikk 

og bunntopografi, vil bedre synliggjøre de områdene som er aktuelle for tarehøsting. Havforskningsinstituttet 

anbefaler å ikke endre forvaltningsstrategi før biomassemodellen er ferdig utviklet. 

Dersom det kommer ny kunnskap som påvirker forvaltningsstrategien vesentlig eller det gjøres nye erfaringer i 

forskriftsperioden, forutsetter arbeidsgruppen at Fiskeridirektoratet tar initiativ til en ny gjennomgang av 

forskriften. 

 

Fredning 

Arbeidsgruppen vil anbefale at forbudet mot høsting i den nordre delen av Trøndelag videreføres, men utvides 

med en måned, slik at fredningsperioden blir 1. januar til 31. mai. 

Tarenæringen minner om at denne konkrete fredningen er en type føre-var-forvaltning som følge av manglende 

kunnskap om taretrålingens eventuelle påvirkning på gyteadferd eller gytesuksess for torsk. Tarenæringen 

påpeker dessuten at en i forrige forskriftsrunde frivillig gikk med på forbud mot høsting i perioden 1.1 til 30.4 

etter anbefaling fra fiskerne. Vi ser ikke at det er lagt fram dokumentasjon som tilsier at denne perioden bør 

utvides. 

Dette ble gjennomført under forutsetning av at HI skulle gjennomføre forskningsprosjekt for å utrede mulige 

effekter av tarehøsting på torskens gyting i området. Resultatene fra dette arbeidet skal foreligge i 2019. 

Arbeidsgruppen anbefaler også å videreføre et forbud mot høsting i gjeldende felt fra og med 20E til og med 

26A. Dette vil ivareta hensynet til gyte- og oppvekstområdene i området og eventuelle effekter på fisk i 

gyteperioden. 

Arbeidsgruppa tilrår at høstingsfelt 68C til 54A og 69A til 83C i gjeldende forskrift for Sør-Trøndelag, fortsatt 

er stengt for taretråling, da bestanden av tare er svak grunnet nedbeiting fra kråkeboller slik 

Havforskningsinstituttet har dokumentert og gitt råd om. 

 

Avsluttende kommentarer 

Arbeidsgruppene i Trøndelag og Møre og Romsdal ber Fiskeridirektoratet om å prioritere 

tilgjengeliggjøring av data fra tarehøsting og forbedring av kartløsningene i Fiskeridirektoratets database, slik 

at disse i større grad kan svare ut allmennhetens behov for informasjon.  

 

Videre ber de to fylkesvise arbeidsgruppene om at Fiskeridirektoratet ser nærmere på hvordan høstefeltene kan 

fremstilles i kartløsningen slik at det bedre fremgår hvor disse avgrenses i vest, når dybdeforhold gjør det 

uaktuelt med tarehøsting. 

Ved neste rullering av de regionale forskriftene ber arbeidsgruppene i Trøndelag og Møre og Romsdal om at 

det legges opp til en felles prosess for fylkene med sikte på én felles forskrift. 

 

Vurdering: 

 

Arbeidsgruppen baserer sine tilrådinger på en kunnskapsbasert tilnærming, basert på forskning og tilrådinger, 

først og fremst på kunnskap tilført fra Havforskningsinstituttet.  

 

Taretråling er et uttak av ressurser som har ulike interessefelt fra tarenæringen, fiskerne og naturinteresser. 

Forskningen har ikke entydige konklusjoner på alle problemstillinger, og i tillegg er det variasjoner langs 

kysten og lokale forhold som gjør hele bildet komplekst. 

 



Saknr: 87/19 

Forvaltningsplan for verneområdene i Froan i Frøya kommune ble vedtatt i 2015. Den sier at taretråling anses 

som en virksomhet som kan endre de naturgitte forholdene i naturreservatet og er dermed ikke tillatt.  

Frøya kommune mener på bakgrunn av dette at felt for taretråling skal legges utenom naturreservatet. 

 

Frøya kommune slutter seg til arbeidsgruppens tilrådning til ny regional forskrift om høsting av tare i 

Trøndelag. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Høsting av tare reguleres i havressursloven. Høsting av tare er for Trøndelag hjemlet i egen forskrift som angir 

hvor høsting av tare er tillatt. Forskriften bestemmer hvilke områder som skal være stengt for taretråling og 

hvilke som kan høstes i angitte tidsrom. 
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HØRING - TILRÅDNING TIL NY FORSKRIFT OM HØSTING AV TARE I MØRE OG ROMSDAL  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune slutter seg til arbeidsgruppas forslag om tilrådning til ny regional forskrift om høsting 

av tare i Møre og Romsdal. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Høringsdokument: Rapport med tilrådning til ny regional forskrift om høsting av tare i Møre og 

Romsdal – forslag fra arbeidsgruppen  

2. Anmodning om vurdering - Høsting av tare i Møre og Romsdal og Trøndelag - 

Havforskningsinstituttet 

3. Statistikk 

4. Referanseområder – Havforskningsinstituttet 

5. Tilstandsvurdering av B-felt for tarehøsting i Møre og Romsdal i 2017 

6. Vurdering av høstesyklus - Havforskningsinstituttet 

 

    

Saksopplysninger:   

 

Etter oppdrag fra Fiskeridirektoratet har Møre og Romsdal Fylkeskommune ledet arbeidet med revisjon av 

forskrift for høsting av tare i Møre og Romsdal. Eksisterende forskrifter for Møre og Romsdal utløper 30. 

september i år. Ny forskrift skal tre i kraft fra 1. oktober 

2019. 

 

Fiskeridirektoratet vedtar regionale forskrifter om hvor og når det er lov å høste tare i 

de enkelte regionene, jf. forskrift 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5. 

 

Arbeidsgruppen er satt sammen av representanter for kystkommunene fra tre 

regionråd, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fiskeridirektoratet region Midt, Romsdal Fiskarlag og 

representanter fra næringa. Det har dessuten deltatt observatører fra ulike miljøer i arbeidet. Fylkeskommunen 

leder, koordinerer arbeidet og er sekretariat for arbeidsgruppen. 

 

Arbeidet har vært gjennomført i en parallell prosess med Trøndelag og arbeidsgruppene i de to fylkene har hatt 

to felles møter.  

 

Høringsfrist er 1. juni 2019 

 

Arbeidsgruppen har lagt stor vekt på at arbeidet skal bygges på et så godt kunnskapsgrunnlag som mulig. I 

løpet av arbeidsprosessen i gruppen er det blitt hentet inn ny og oppdatert fagkunnskap i den grad slik 

kunnskap har foreligget eller vært mulig å innhente innenfor tidsrammene.  
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Tilråding fra arbeidsgruppen  

Arbeidsgruppen baserer sine tilrådinger på en kunnskapsbasert tilnærming, basert på forskning og tilrådinger, 

først og fremst på kunnskap tilført fra Havforskningsinstituttet.  

Tilrådingen fra arbeidsgruppen er i samsvar med tilrådingen fra arbeidsgruppen for Møre og Romsdal.  

 

Inndeling av høstefelt  

Arbeidsgruppen tilrår at høstefeltene i Møre og Romsdal deles inn i øst-vest retning med en bredde på 1 nautisk 

mil, der grensen mellom feltene følger hvert hele breddeminutt.  

 

Omlegging av høstefeltene til ny struktur innebærer en vesentlig reduksjon i volum av stortare som kan 

forventes tilgjengelig for høsting over de neste årene. Tarenæringen forutsetter derfor at det etableres 

overgangsordninger som kompenserer for dette.  

 

Høstesyklus  

Arbeidsgruppens flertall tilrår at høstesyklusen økes med ett år i forhold til dagens syklus på 5 år, slik at vi får 

en 6-årig høstesyklus.  

Havforskningsinstituttets overvåkings- og forskningsprogram viser at taren 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. 

 

Et mindretall i arbeidsgruppen, bestående av representantene for tarenæringen FMC BioPolymer AS (DuPont 

Nutrition Norge AS) og Nutrimar Seaweed AS, tilrår at høstesyklusen i begge fylkene beholdes uendret på 5 år. 

Tarenæringen påpeker at det ikke er framlagt dokumentasjon som viser noen skadeeffekter av dagens praksis 

med 5 års høstesyklus. Næringa viser til at det har vært høstet tare i rundt 60 år og at et uttak på mindre enn 1 

prosent av beregnet biomasse tilsier at tareressursen høstes på en bærekraftig måte. De mener at det kreves mer 

forskning rundt tareskogens begroingsorganismer (epifyttsamfunn) før det kan trekkes sikre konklusjoner om at 

disse krever lengre tid til restitusjon etter høsting enn 5 år. Se også vedlagte innspill fra tarenæringen.  

 

Organisering 

Arbeidsgruppen tilrår en organisering av høstefeltene slik at nabofelt ikke høstes i påfølgende sesonger. 

 

Start-/stoppdato 

Arbeidsgruppen ser ingen problemer med at start- og stoppdato harmoniseres i forhold til Rogaland, Hordaland 

og Sogn og Fjordane, slik at feltene er åpne fra 1. september til 31. august, med virkning fra 1. september 2020. 

 

Referanseområder 

Arbeidsgruppen anbefaler en videreføring av eksisterende referanseområder. 

Representantene for tarenæringa har stilt spørsmål ved om det er mulig å åpne noen av dagens 

referanseområder og erstatte disse med referanseområder innenfor allerede vernede områder. 

Havforskningsinstituttet har anbefalt at referanseområdene blir stående som i dag. 

 

Biomassemodeller 

Arbeidsgruppen beklager at det pågående arbeid med utvikling av biomassemodeller for å kunne beregne 

biomassen av stortare langs norskekysten, ikke er ferdig slik at dette kunne vært hensyntatt i arbeidet med 

rullering av tareforskriftene. 

Ifølge Havforskningsinstituttet vil den beste forvaltningsstrategien være optimal ressursutnyttelse samtidig som 

tareskogens økosystemfunksjonalitet opprettholdes. En biomassemodell vil være grunnlaget for en slik 

forvaltningsstrategi gjennom å avsette mer definerte områder med godt ressursgrunnlag til tarehøsting, 

samtidig som høstingen begrenses i andre områder der tareskogen dermed får bedre vilkår til å utvikle 

klimakssamfunn og økologisk funksjonalitet. Det er også stor sannsynlighet for at det er betydelige areal i 

dagens høstefelt hvor det ikke vokser stortare, eller areal som er lite egnet for tarehøsting av andre årsaker. En 
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klarere avgrensing av høsteareal innenfor hver sektor, basert på biomassemodeller for stortare, høstehistorikk 

og bunntopografi, vil bedre synliggjøre de områdene som er aktuelle for tarehøsting. Havforskningsinstituttet 

anbefaler å ikke endre forvaltningsstrategi før biomassemodellen er ferdig utviklet. 

Dersom det kommer ny kunnskap som påvirker forvaltningsstrategien vesentlig eller det gjøres nye erfaringer i 

forskriftsperioden, forutsetter arbeidsgruppen at Fiskeridirektoratet tar initiativ til en ny gjennomgang av 

forskriften. 

 

Avsluttende kommentarer 

Arbeidsgruppene i Møre og Romsdal og Trøndelag ber Fiskeridirektoratet om å prioritere 

tilgjengeliggjøring av data fra tarehøsting og forbedring av kartløsningene i Fiskeridirektoratets database, slik 

at disse i større grad kan svare ut allmennhetens behov for informasjon.  

 

Videre ber de to fylkesvise arbeidsgruppene om at Fiskeridirektoratet ser nærmere på hvordan høstefeltene kan 

fremstilles i kartløsningen slik at det bedre fremgår hvor disse avgrenses i vest, når dybdeforhold gjør det 

uaktuelt med tarehøsting. 

Ved neste rullering av de regionale forskriftene ber arbeidsgruppene i Trøndelag og Møre og Romsdal om at 

det legges opp til en felles prosess for fylkene med sikte på én felles forskrift. 

 

 

Vurdering: 

 

Arbeidsgruppen baserer sine tilrådinger på en kunnskapsbasert tilnærming, basert på forskning og tilrådinger, 

først og fremst på kunnskap tilført fra Havforskningsinstituttet.  

 

Taretråling er et uttak av ressurser som har ulike interessefelt fra tarenæringen, fiskerne og naturinteresser. 

Forskningen har ikke entydige konklusjoner på alle problemstillinger, og i tillegg er det variasjoner langs 

kysten og lokale forhold som gjør hele bildet komplekst. 

 

Frøya kommune slutter seg til arbeidsgruppens tilrådning til ny regional forskrift om høsting av tare i Møre og 

Romsdal. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Høsting av tare reguleres i havressursloven. Høsting av tare er for Møre og Romsdal hjemlet i egen forskrift 

som angir hvor høsting av tare er tillatt. Forskriften bestemmer hvilke områder som skal være stengt for 

taretråling og hvilke som kan høstes i angitte tidsrom. 
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HØRINGSUTKAST - ROAN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2030  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre tar høringsutkast til kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Roan kommune til 

orientering, og ønsker lykke til videre med arbeidet.  

 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.03.2019 sak 44/19 

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre tar forslag til planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 2019-2030 

for Roan kommune til orientering og ønsker lykke til med arbeidet.  
 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.03.2019 sak 52/19 

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre tar forslag til planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 2019-2030 

for Roan kommune til orientering og ønsker lykke til med arbeidet.  
 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

 

Høringsbrev fra Roan kommune.  

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune mottok 29.04.2019 kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Roan kommune til høring. 

Høringsfristen er satt til 09.06.2019. 

 

I følge planbeskrivelsen skal revidering ha følgende fokus:  

 

Rulleringen har som mål å gi forutsigbarhet i arealforvaltningen, først og fremst i strandsonen og i 

sjøområdene. Det er også et mål å få en godt forankret og anvendelig kommuneplan.  
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Delmål  

• • Tilrettelegge for fiskeri og havbruk  

• • Tilrettelegge for småbåthavner og naust  

• • Vurdere behov for skjerming av områder fra tarehøsting  

• • Spisse gjeldende bestemmelser og retningslinjer  

 

Byggeområder  

Det skal i utgangspunktet ikke vurderes endringer i byggeområder for næring, bolig og fritidsbolig i 

denne rulleringen. Derimot vil det bli gjort en vurdering av eksisterende og framtidige naustområder.  

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag  

Det pågående arbeidet med kystsoneplan for Namdalen innbefatter Roan kommune. Arbeidet skal så 

langt det er mulig i tid, samordnes ved rullering av arealdelen. Behovet for å legge inn nye 

småbåthavner i planen skal også vurderes.  

 

Hensynssoner  

Gjeldende hensynssoner på land foreslås videreført. Bruken av hensynssoner vil bli vurdert i sjø.  

 

Risiko og sårbarhetsanalyse  

ROS – analyse i gjeldende arealdel skal revideres.  

 

Bestemmelser  

Gjeldende bestemmelser skal revideres. 

 

I høringsperioden har det blitt avholdt et folkemøte og dialogmøter med akvakultur- og fiskerinæringen. I disse 

møtene har det kommet generelle innspill til planarbeidet. Videre har det innen fristen kommet inn 10 

uttalelser til planprogrammet og 16 innspill til planen. 

 

Planforslaget inneholder endringer innen: 

 boligbebyggelse  

 fritidsbebyggelse 

 naust 

 kombinert formål bolig- og fritidsbebyggelse 

 fritids- og turistformål 

 næringsbebyggelse 

 småbåtanlegg 

 

Fiskeri er ivaretatt ved avsetting av låssettingsplasser og områder med bruk av aktiv redskap. Områder innenfor 

ankerfestene til oppdrettsanlegg avsatt som sikringssone. 

Det er videre gjort en vurdering av hvilke arealer som bør vernes fra tarehøsting av hensyn til natur og miljø. 

Disse er avsatt som naturområde i sjø. 

 

I tråd med føringene i planprogrammet er det foretatt en revidering av bestemmelsene til planen. Planen 

samsvarer godt med kommuneplanens samfunnsdel fra 2015 og ivaretar relevante regionale og nasjonale 

hensyn. 

 

Rådmannens vurdering: 

 

Roan kommune har lagt høringsforslag til kommuneplanens arealdel 2019-2030 ut til offentlig ettersyn og 

høring ihht. Plan-og bygningsloven. Hovedfokuset for revideringen er forvaltning av strandsone og sjøarealene.  

Rådmannen anbefaler at kommunestyret tar planforslaget til orientering og ønsker Roan kommune lykke til 

videre med arbeidet.  

 

Forhold til overordna planverk: 

 

I henhold til plan- og bygningsloven.  
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HØRING - KOMMUNEPLANENS AREALDEL OSEN KOMMUNE 2019-2030  

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 25.10.2018 sak 140/18 

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre tar forslag til planprogram – rullering av kommuneplanens arealdel med fokus på 

sjøområdene for Osen kommune til orientering, og har ingen merknader til planprogrammet.  

 

Frøya kommunestyre ønsker lykke til videre med arbeidet. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.10.2018 sak 172/18 

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre tar forslag til planprogram – rullering av kommuneplanens arealdel med fokus på 

sjøområdene for Osen kommune til orientering, og har ingen merknader til planprogrammet.  

 

Frøya kommunestyre ønsker lykke til videre med arbeidet. 

 

Enstemmig.  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre tar høringsutkast til kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Osen kommune til 

orientering, og ønsker lykke til videre med arbeidet. 

 

Vedlegg: 

 

Høringsbrev fra Osen kommune. 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune mottok 13.05.2019 kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Osen kommune til høring. 

Høringsfristen er satt til 28.06.2019. 

 

I følge planbeskrivelsen skal revideringen ha følgende fokus:  

 Byggeområder  Det skal ikke vurderes endringer i byggeområder for næring,   

  bolig og fritidsbolig i denne rulleringen. Derimot vil det bli     

 gjort en vurdering av eksisterende og framtidige naustområder.  
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 Masseuttak  Videreføring av område båndlagt med tanke på regulering til    

 pukkverk innerst i Svesfjorden skal vurderes i forbindelse med     dette 

arbeidet  

 LNF(R)-områder  Områder med svært viktig og viktig dyrkamark skal ikke   

   bygges ned.  

 Bruk og vern av sjø og Det pågående arbeidet med interkommunal kystsoneplan  

vassdrag   innbefatter Osen kommune. Arbeidet skal brukes som grunnlag  

   ved revidering av arealdelen. Behovet for å legge inn nye    

  småbåthavner i planen skal også vurderes. 

 Hensynssoner  Gjeldende hensynssoner på land foreslås videreført. Bruken av  

   hensynssoner vil bli vurdert i sjø. 

 Risiko og sårbarhet ROS-analysen i gjeldende arealdel for sjøarealene skal    

  revideres. 

 Konsekvensutredning Konsekvensutredningen skal beskrive virkninger for nye tiltak.  

 

Planforslaget gjenspeiler samfunnsdelens satsing på vekst i innbyggertallet og næringslivet ved at det 

er satt av attraktive områder til boligbygging, fritidsbebyggelse og næringsutvikling, som videreføring 

fra gjeldende plan. Landbruksjorda er skjermet for utbygging ved at den er vist til LNF(R)-formål, 

havområdene viser store områder for fiske, samtidig som det åpnes for akvakultur. Det er også vist 

områder for fritids- og turistformål og nye og eksisterende småbåthavner er tatt inn. 

 

Vurdering: 

 

Osen kommune har lagt høringsforslag til kommuneplanens arealdel 2019-2030 ut til offentlig ettersyn og 

høring ihht. Plan-og bygningsloven. Rådmannen anbefaler at kommunestyret tar planforslaget til orientering og 

ønsker Osen kommune lykke til videre med arbeidet. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

I tråd med plan- og bygningsloven.  
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COOP MAUSUND SØKNAD TYPISK TURISTSTED  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune definerer Mausund som «typisk turiststed» 

2. Frøya kommune, på vegne av Coop Mausund, søker Fylkesmannen i Trøndelag om at Mausund 

blir definert som «typisk turiststed» 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad fra Coop Mausund 

 

Saksopplysninger:   

 

Coop Mausund SA betjener fastboende på de veiløse øyene Mausund og Bogøya samt sekundærbeboere og 

tilreisende.  

 

Frøya har fortsatt flere øysamfunn uten fastlandsforbindelse fra Sula i sør til Froan i nord. Alle øysamfunn har 

opplevd, i større eller mindre grad, en tilbakegang i folketallet de siste tiårene, men Mausund har siden 

århundreskiftet klart å bremse utviklingen. Det er bygd nye eneboliger hvert år de siste årene og flere 

barnefamilier har flyttet til øya. Mausund feltstasjon, som har fått mye medieoppmerksomhet både regionalt og 

nasjonalt, er etablert og har bidratt til flere helårs arbeidsplasser, og det jobbes aktivt med å få etablert en 

folkehøgskole i Øyrekka med Mausund som hovedlokasjon. Det er fiskemottak, kysthistorisk museum og 

oppvekstsenter med barnehage og barne- og ungdomsskole som betjener alle de bebodde øyene i «sørværa».  

 

Coop Mausund ligger like ved fergeleiet på Måøya og er ved siden av feltstasjonen og oppvekstsenteret den 

største arbeidsgiveren i fiskeværet, med tre heltidsansatte og tre deltidsansatte. Viktigste erhvervsvei er 

imidlertid fortsatt fiskeri. Mausund er det største fiskeværet mellom Lofoten i nord og Møre og Romsdal i sør, 

målt i antall båter i drift. Det er fergeforbindelse til Dyrøy på «Fast-Frøya», og overfarten tar ca 45 minutter.  

 

I takt med at antall fastboende har gått tilbake siden 1970-tallet har antall sekundærbeboere økt. Dette er i stor 

grad folk med familiær tilknytning til Mausund, som har arvet eller tilegnet seg eiendommer som brukes som 

fritidsboliger. Enkelte av disse oppholder seg mer eller mindre fast på øya fra vår til høst – og flere ukependler 

mellom Trondheims-regionen og Mausund. De siste årene har imidlertid et raskt økende antall turister som 

besøker Mausund uten å ha tilknytning til fiskeværet, også blitt et viktig innslag. Det må her nevnes at 

Utihavet-festivalen (årlig) og utendørsspelet Oda fra havet (annethvert år) tiltrekker seg flere tusen tilreisende. 

Det er også utviklet turistindustri på Mausund, som handler om alt fra bespisning/utesteder til motelldrift og 

utleie av hus til overnatting, ørne- og selsafari samt mulighet for å booke fisketur med erfarne fiskere. 

 

Omsetningen i sommerukene helt avgjørende for driften av butikken. Det er denne omsetningen som skaper 

bedriftens resultat – og som bidrar til at de også resten av året klarer å opprettholde en god nærbutikk i 
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fiskeværet, med et bredt tilfang av varer. Med 45 minutters fergetur fra Fast-Frøya er en god nærbutikk helt 

essensielt for å bevare fast bosetning gjennom hele året.  

 

Coop Mausund SA, som er et selvstendig, lokalt styrt samvirkelag, har foruten dagligvarer også egen avdeling 

for faghandel samt et visst sortiment av trelast. I tillegg satses det på salg av drivstoff til så vel biler som båter. 

Man har også tankanlegg for større fartøy i tilknytning til ferge- og hurtigbåtkaia. 

 

Etableringen av faghandel og trelasthandel for få år tilbake, var et ledd i arbeidet med å begrense 

handelslekkasjen til fastlandet. De oppdaget at ikke minst feriefolk som måtte over til fastlandet for å handle til 

årlig vedlikehold av eiendommene, og som i den forbindelse måtte vente flere timer på båt tilbake, gjorde unna 

«storhandel» når de først hadde muligheten. Etter at de la om driften erfarte de at omsetningen også av 

dagligvarer i sommerukene økte med ca 10 prosent. 

  

I dag ser de at de har betydelig lekkasje i forbindelse med at folk som drar fra øya på søndager etter helge- eller 

ukesopphold, ikke har anledning til å gjøre unna innkjøpene for kommende dager. De har de siste årene merket 

økende etterspørsel fra kunder som ønsker seg søndagsåpent. Det er dessverre vanlig at reisende sommerstid 

må stå flere timer i fergekø få meter fra butikken på søndager. Dersom de hadde mulighet til å holde åpent 

noen timer søndag ettermiddag, er de overbevist om at de ville fått svært mye av omsetningen som i dag går til 

søndagsåpne forretninger i Trondheim, Orkanger og andre tettsteder på fastlandet. 

 

På bakgrunn av den avgjørende betydning omsetningen i turistsesongen har for opprettholdelse og utvikling av 

Coop Mausund, og dermed bevare fast bosetning i et av de mest livskraftige øysamfunn på trøndelagskysten, 

ber de om tillatelse til å holde søndagsåpent. Denne muligheten gis om Mausund blir definert som «typisk 

turiststed» av Fylkesmannen i Trøndelag. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen ser utfordringer med drift av butikk på Mausund, og den avhengighet de har av turister  og 

fritidsboligeiere. De innsatser som Coop Mausund har gjort de senere år, har gitt resultat, noe som de ønsker å 

forsterke ytterligere. 

Innvilgning av søknad hos Fylkesmannen er ikke en enkel sak. Det kreves en god og underbygd søknad. Det er 

Frøya kommune som står som søker, på vegne av Coop Mausund. Graden av avhengighet av salg til tilreisende 

og fritidsboligeiere er avgjørende i Fylkesmannens vurdering av søknaden. Fra tidligere saker, ser vi at det også 

er andre elementer som Fylkesmannen anser som viktige for å oppfylle kriterier som typisk turiststed. 

Utforming av søknad skal skje i samarbeid med Coop Mausund. 

 

Rådmannen foreslår: 

 

1. At Frøya kommunen definerer Mausund som «typisk turiststed» 

2. At Frøya kommune, på vegne av Coop Mausund, søker Fylkesmannen i Trøndelag om at Mausund blir 

definert som «typisk turiststed» 
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UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE - INTENSJONSAVTALER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune inngår intensjonsavtaler med Skarsvaag Boats AS og Servicebrygga AS 

2. Rådmann gis i oppdrag å sluttføre avtalene 

 

 

Vedlegg: 

 

Utkast intensjonsavtale mellom Frøya kommune og Skarsvaag Boats AS 

Utkast intensjonsavtale mellom Frøya kommune og Servicebrygga AS 

Skisse næringsområde 

 

Saksopplysninger:   

 

I planleggingen av Uttian Næringsområde, har kommunen vært i dialog med to aktører; 

 

1. Skarsvaag Boats AS 

2. Servicebrygga AS 

 

Skarsvaag Boats er i stort behov av større og formålsenlige lokaler. Deres del av næringsområdet omfatter ca 

9,0 daa. 

Servicebrygga er i samme situasjon. Utviklingen av bryggeriet har vært svært positiv og dagens lokaler er ei 

utfordring for veksten. De har samtidig større planer for utvidelse av virksomheten. I tillegg ønsker de å 

samlokalisere flere av bedriftene under samme tak. Deres del av næringsområdet omfatter ca 5,4 daa. 

 

Frøya kommune har som strategi å opparbeide næringsområder, for så å leie ut til virksomheter etter 

selvkostprinsippet. I avtalen ligger også en opsjon på erverv av arealet. Utkast til avtaler er kommunisert til 

begge aktørene. 

 

Aktørene har deltatt i utforming av arealet, tilpasset deres virksomhet. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen mener det er viktig at det inngås intensjonsavtaler med potensielle festere/ leietakere på 

næringsareal kommunen opparbeider. Dette er en forsikring for at økonomien i investeringen ivaretas. 

Rådmannen er også tilfreds med at aktørene aktivt har deltatt i utforming av arealet, slik at det anpasses til 

deres behov. 

 

Rådmannen tilrår at det inngås intensjonsavtaler med Skarsvaag Boats AS og Servicebrygga AS. Rådmannen 

gir administrasjonen i oppdrag å sluttføre avtalene. 

 



Saknr: 93/19 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

28.05.2019 

Arkivsaksnr: 

19/1285 

Sak nr: 

93/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

93/19 Formannskapet 28.05.2019 

 

VALG TIL STYRET I DALPRO  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Følgende medlem til styret i Dalpro velges for 2 år: 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Medlem Varamedlem 

Gunn Heidi Hallaren, Frøya Aleksander Søreng, Frøya 

    

 

    
 

Vurdering: 

 

Da Gunn Heidi Hallaren ikke tar gjenvalg, må det velges nytt medlem til styret i Dalpro. 
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DRIFTS- OG AKTIVITETSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJONER 2019 

SØKNAD OM KULTURMIDLER 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune har avsatt totalt kr. 310 000 som drifts- og aktivitetstilskudd for frivillige lag og 

organisasjoner. Kr. 200 000 bevilges til idretten øremerket aktive barn og unge i aldergruppen 0-19 

år. Fordelingen av denne potten foretas av Frøya Idrettsråd i tråd med samarbeidsavtale inngått 

mellom kommunen og idrettsrådet.  

Resten, kr 110.000 kr fordeles slik, ihht til retningslinjene: 

Stølan Grendalag Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Skjønhals Kretslag Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Bogøy Velforening Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Sauøy Velforening Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Uttian Grendalag Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Sula Grendalag Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Dyrøy Grendalag Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Titran Grendalag Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Mausund Grendalag Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Inntian Velforening Aktiviteter/vedlikehold   3 205 

Sørburøy Velforening Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Klubben Grendalag Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Nordskag og Kverva Grendalag Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Grendalaget Lyngblomst Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

        

Trøndelag Kysthistoriske Museum 
Museum, Kysthistorie, 
Vingleia fyr m.m.   5 000 

Mausund Seniordans 
Sosialt samvær gjennom 
dans   1 500 

Frøyværingen 
Gratis kurs i husflid for barn 
og unge   1 500 

Sangkoret Havdur Ny satsing på barn og unge   5 000 

Øyrekka Turistinformasjon Webside for turistnæringa    0 

SUM     110    000 
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Vedlegg: 

 

- Kopi av søknadsskjema og kriterier 

 

Saksopplysninger:   

 

Midlene ble annonsert i frøya.no og Hitra/Frøya samt på kommunens hjemmeside og facebookside. 

Tilskuddene ble også bekjentgjort gjennom facebooksiden til Frøya Idrettsråd samt mailer til lagene, 

herunder grendalagene. Det ble også sendt ut påminning før fristens utløp. 

Frøya kommune hadde ved fristens utløp mottatt 26 søknader, hovedsakelig fra grendalag/velforeninger 

og idretten. Årets antall er lavere enn i 2018. 

Alle søknader er grundig gjennomgått og vurdert opp mot de kriterier som er vedtatt for ordningen. 

Kriteriene framgår av vedlegg til saken. 

Idrettens andel av midlene skal etter vedtak i denne saken fordeles av Frøya Idrettsråd med assistanse 

fra Frøya kommune. Idrettsrådet har som prinsipp at barn og unge i alderen 0-19 år prioriteres, Det 

aktive utøvere som her legges til grunn. Ved gjennomgang søkes det midler for 504 aktive, mot 525 i 

2018. 

Fordelingsmøte i Frøya Idrettsråd vil bli avholdt så snart formannskapet har fattet vedtak i denne saken. 

Vurdering: 

 

Gjennom en grundig gjennomgang av søknadene har rådmannen skaffet seg et godt inntrykk av det 

enorme arbeidet som legges ned av ulønnede ildsjeler, ledere, trenere og foreldre i Frøya kommune. I et 

folkehelseperspektiv er all frivillig innsats viktig, enten det gjelder fysisk aktivitet innenfor idretten eller 

trivsel og inkludering i grendene. Både innenfor idretten og aktive grendelag samt andre organisasjoner 

legges det årlig ned tusenvis av dugnadstimer for at frøyværingene skal ha en aktiv og spennende fritid.  

Når det gjelder de etablerte grendelaga har rådmannen valgt å legge seg på likt tilskuddsbeløp til alle 

med unntak av Inntian der det kun er registrert en fastboende og få sosiale aktiviteter, men dette jobbes 

det med.  Alle lagene kan vise til stor innsats både i aktiviteter og arrangementer samt en stor innsats i å 

ta vare på grendehus som fungerer som viktige sosiale arenaer i lokalsamfunnene. Når det gjelder 

Inntian er tilskuddet ment som bidrag til rehabilitering av det gamle bedehuset på øya som også skal 

fungere som grendehus. Som man vil se av oversikten har rådmannen enda ikke registret samme 

aktivitet på Sistranda som i resten av kommunen, heller ingen søknad. 

Rådmannen har valgt å redusere potten til idretten fra 210 000 i 2018 til kr. 200 000. Dette er med 

bakgrunn i at antall aktive det søkes for er sunket fra 525 i 2018 til 504 i 2019, samt at kommunen fra 

andre halvår 2018 har innført «gratis halleie» til barn og unge også for å kunne øke potten til de andre 

lagene. 

Den eneste søknaden rådmannen har innstilt uten tilskudd er Øyrekka Turistinformasjon. Øyrekka 

Turistformasjon skriver i søknaden at de er en interesseorganisasjon for turistnæringa i øyrekka og på 

Titran. Rådmannen mener at dette er en organisasjon som ikke faller inn under kriteriene som sier 

«Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere aktivitet i de frivillige lag og organisasjonene innenfor 

kulturområdet i Frøya Kommune». Dette er et godt tiltak, men er etter rådmannens vurdering ikke i 

målgruppen for tilskuddet 
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SØKNAD OM NMK FRØYAS KLUBBHUS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune ser positivt på NMK Frøyas etablering av klubbhus ved Frøya Motorsportsenter. 

Likevel avslår Frøya Kommune NMK sin søknad på kr. 2 500 000, da kommunen har bidratt til 

klubben tidligere, jfr. vurderinger som vist i saken.  

Frøya kommune gir ikke denne type bidrag med hensyn til likhetsprinsippet mot andre aktører i 

Frøyasamfunnet med like interesser. 

 

  

Vedlegg: 

- Søknad om fra NMK Frøya om støtte til klubbhus. 

 

    

    

Saksopplysninger:   

 

NMK Frøya søker Frøya kommune om et tilskudd på kr. 2 500 000 for å realisere sitt lenge planlagte 

klubbhus ved Frøya Motorsportsenter på Flatval. I tillegg budsjetterer de med bidrag fra næringslivet på 

til sammen kr. 2 600 000, kr. 1 000 000 i spillemidler, Gjensidigestiftelsen kr. 500 000 samt egne 

midler og dugnad med en samlet verdi på kr. 2 000 000. 

Prosjektet har en beregnet kostnad på til sammen kr. 8 600 000. 

Rådmannen ser positivt på planene til NMK Frøya om etablering av klubbhus, men kan ikke innstille på 

et kommunalt tilskudd på kr. 2 500 000. Dette har ikke Frøya kommune rom for i sine budsjetter. 

NMK Frøya gjør en formidabel jobb for barn og ungdom gjennom frivillig arbeid, men tilskudd til et 

enkelt idrettslag i denne størrelsesorden er det vanskelig å anbefale. 

 

Vurdering: 

 

Planene om klubbhus er ikke av nyere dato. Allerede i 2015 fikk NMK Frøya innvilget spillemidler med 

kr. 1 000 000, midler som Frøya kommune forskutterte til klubben samme år. I tillegg har Frøya 

kommune bidratt med i overkant av kr. 60 000 til erverv av grunn. 

Når NMK Frøya søkte og fikk innvilget spillemidler i 2015 var prosjektet kostnadsberegnet til kr. 

4 896 350, det vil si at prosjektet har økt i kostnad med kr. 3 705 000 fram til 2019. 
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Det kan videre legges til at NMK Frøya har fått bidrag fra SalMar-fondet til samme formål med til 

sammen kr. 49 000 i årene 2016, 2017 og 2018. 

Det kan videre legges til at fristen for ferdigstilling av prosjektet er gitt en utsettelse flere ganger av 

fylkeskommunen. Den opprinnelige fristen var juni 2017, den er forlenget flere ganger og gjeldende frist 

for ferdigstilling er nå satt til 1. november 2019, en frist fylkeskommunen kaller siste frist.  

Overholdes ikke denne fristen vil tildelingen av spillemidler på kr. 1 000 000 falle bort. Spillemidler 

utbetales ikke fra fylkeskommunen før prosjektet er ferdigstillt og regnskapet er revidert og funnet i 

orden av kommunens revisor. 

Frøya kommune har bidratt mye for at NMK Frøya skal få realisert planene sine. Ut fra dette innstiller 

rådmann på å ikke imøtekomme søknaden på kr. 2 500 000.  
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TV-AKSJONEN NRK 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Komiteen for TV-aksjonen 2019 settes sammen slik: 

Varaordfører – leder 

Opposisjonen – medlem 

Frivilligsentralen 

Frøya Ungdomsråd 

Roger Antonsen – oppvekst 

Knut Arne Strømøy - administrasjonen 

 

Vedlegg: 

 

- Fem ting du bør vite om TV-aksjonen 2019. 

- Invitasjon til kivk-off for kommunekomiteer. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon er blitt et felles møtepunkt for dugnad og frivillighet i Norge. 

Søndag 20. oktober 2019 går årets aksjon av stabelen. 

TV-aksjonen 2019 går til CARE Norge som kjemper for å gi kvinner muligheter til å stå på egne ben å 

bestemme over egne liv. Midlene går til kvinner i landene Mali, Rwanda, Niger, Myanmar, Den demokratiske 

republikk Kongo, Afghanistan, Burundi, Jordan og Palestina. 

Med midlene fra TV-aksjonen har Care beregnet at de kan nå ut til minst 400 000 kvinner i noen av verdens 

mest sårbare områder med sine programmer. Gjennom de 400 000 kvinnene CARE Norge har kontakt med 

kan de nå ut til mer enn 1 500 000 mennesker Det er dokumentert gang på gang at kvinner som får hjelp også 

hjelper sine familier. 

I mottat brev fra fylkeskoordinator oppfordrers kommunene til å nedsette kommunekomite tidligere enn 

tidligere, påmelding til kick-off for kommunene har påmeldingsfrist 1. juni 2019.  

 

Vurdering: 

Kommunekomiteen settes sammen som tidligere år. Politisk ledelse, frivilligheten, Frøya 

Ungdomsråd og administrasjonen er representert. Rådmannen ser at det er litt spesielt å velge 
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politiske representanter i et valgår, men konstituering av nytt kommunestyre er muligens ikke i 

havn før aksjonsdagen så et eventuelt skifte av personer må vurderes når den tid kommer. 

Sittende komite har fungert bra.  
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ORDFØRERS ORIENTERING  
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RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Oppsummert sammenstilling av SWOT-analysen vedr politisk organisering utført av FSK, HFF, HFD, 

Brukerrådet og eldrerådet. 
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Sistranda, 22.05.19 

 

  Berit Flåmo  

  Ordfører 

  Siv-Tove Skarshaug 

  Sekretær 

  
Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende sted: 

 

www.froya.kommune.no. 
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.05.19  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 14.05.19 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 14.05.19 
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SITKAGRAN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune har behov for økt kunnskap om sitkagranas utbredelse og volum i kommunen, og 

bestiller en skogtakst/kartlegging av sitkagran og buskfuru fra Allskog. 

 

Med bakgrunn i kartleggingen bes rådmannen utarbeide en handlingsplan for bekjempelse av 

sitkagran og eventuelt buskfuru i kommunen. 

 

Kartleggingen dekkes fra mottatte tilskuddsmidler fra fylkesmannen. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 27.02.2018 sak 34/18 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 27.02.18: 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Tilbud fra Allskog 

2. Tildelingsbrev fra Fylkesmannen i Trøndelag 

 

Saksopplysninger:   

 

Formålet med å fjerne sitkagran på Frøya er å ivareta naturkvalitetene, som i hovedsak er kystlynghei. 

Kystlynghei er en trua naturtype og et viktig utmarksbeite, og vil på sikt kunne forsvinne som følge av 
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gjengroing. Videre utgjør tett granskog en sikkerhetsrisiko i forhold til brann der hvor sitkaskog står tett 

inntil boligbebyggelse.  

 

Sitkagran er vurdert på fremmedeartslista med SE svært høy risiko i Norge. Planting av sitkagran er 

ikke forbudt, men det må i henhold til forskrift om bruk av fremmede treslag søkes fylkesmannen ved 

miljøvernavdelingen om tillatelse i hvert tilfelle.  

 

På Frøya er i hovedsak de planta sitkagranene (første generasjon) mest fremtredende. I løpet av noen få 

tiår, vil arealet av sitkagran mangedobles som følge av frøspredning som har pågått de siste årene. 

Volumet av småplanter ute i «hauan» er stort. Tiltak i denne fasen, er langt mindre ressurskrevende enn 

om andre generasjon med sitkagran rekker å vokse seg stor.  

 

Statens naturoppsyn (SNO) har uttalt at hvis det ikke blir gjennomført tiltak, vil hele Frøya være dekt 

av sitkagran innen 200 år.  

 

For å ta vare på kystlyngheia er det avgjørende at det fortsatt er et aktivt landbruk som benytter 

kystlyngheia til beite, samt at den med varierende mellomrom blir utsatt for lyngbrenning. Villsauen 

beiter nyskudd av sitkagran på våren, men klarer ikke å drepe planta. Beiting vil derfor kunne holde 

kystlyngheia i hevd, men ikke hindre at sitkagrana vokser til.  

 

Sitkagran på Frøya/kartlegging  

Det er ikke gjennomført noen kartlegging som viser utbredelse av sitkagran på Frøya, men det er laget et 

kart som viser skogsmark på Frøya. Kartet er hentet fra AR5, og tar med alt av skogsareal. Kartet er 

oppdatert i 2016, men grunnlaget er ortofoto (flyfoto) fra 2015. Det er ikke gjennomført befaringer for å 

kvalitetssikre hva som er sitkagran eller annet treslag. Grensene for skog er diffuse, og det er ikke klare 

overganger mellom skog og annen mark. Kartet klarer ikke å fange opp spredningen av sitkaplanter, alle 

småplanter som nå er i ferd med å vokse opp, enkelttrær og bestand mindre enn 0,5 daa. Samlet så viser 

denne enkle kartleggingen 3723 daa skogsareal, fordelt på 949 eiendommer på Frøya.  

 

Under saksforberedelser for å utarbeide en handlingsplan for bekjempelse av sitkagran viser det seg 

tydelig at det er et manglende kunnskapsgrunnlag om hvor stort volum som finnes av sitkagran på 

Frøya. Det er avgjørende for videre planlegging at Frøya kommune kan kommunisere til entreprenører 

om utbredelse og volum. Dette er grunnlaget for hvilken type hogst som kan gjennomføres på de ulike 

stedene i kommunen. 

 

Allskog har utarbeidet et pristilbud på kartlegging av alt skogareal i kommunen med et estimat på 

mellom kr 150 000 – 213 000 (vedlegg 1).  

 

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune må ha et godt kunnskapsgrunnlag om utbredelsen av sitkagran før en handlingsplan for 

sitkagran kan utarbeides.  Kommunen må kunne kommunisere med entreprenører om fakta om hvilke 

treslag som finnes hvor og i hvilket omfang.  

 

Fylkesmannen støtter kartleggingen fullt ut i henhold til pristilbud på kr 150 000. Kostnader utover 

dette må kommunen dekke selv. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2027 sier: Frøya forvalter og tar vare på mangfoldet av arter 

og landskap, og har en bærekraftig bruk av ressursene.  
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Igangsette tiltak mot uønskede arter (svarteliste), med fokus på mink og sitkagran  

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Allskog har utarbeidet et pristilbud på kartlegging av alt skogareal i kommunen med et estimat på 

mellom kr 150 000 (lavt) – 213 000 (høyt) (vedlegg 1).  

 

Fylkesmannen har innvilget kr 150 000,- til en grovkartlegging av alt skogareal på Frøya med spesiell 

vekt på å påvise og kartfeste utbredelse av treslagene sitkagran og buskfuru (vedlegg 2). I tillegg har 

kommunen mottatt ytterligere tilskudd på kr 68 000 (prosjektnr 510369) til bekjempelse av sitkagran og 

buskfuru i Frøya kommune (allerede benyttet 20 225). Skogtaksten er derfor finansiert ved tilskudd fra 

Fylkesmannen innenfor et sannsynlig kostnadsestimat. 
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HØRING - TILRÅDNING TIL NY FORSKRIFT OM HØSTING AV TARE I TRØNDELAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune slutter seg til arbeidsgruppas forslag om tilrådning til ny regional forskrift om høsting 

av tare i Trøndelag, med følgende merknad: 

 

Forvaltningsplan for verneområdene i Froan i Frøya kommune sier at taretråling i naturreservatet ikke 

er tillatt. Frøya kommune mener på bakgrunn av dette at felt for taretråling skal legges utenom Froan 

naturreservat. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Høringsdokument: Rapport med tilrådning til ny regional forskrift om høsting av tare i Trøndelag – 

forslag fra arbeidsgruppen  

2. Anmodning om vurdering - Høsting av tare i Møre og Romsdal og Trøndelag - 

Havforskningsinstituttet 

3. Statistikk 

4. Referanseområder – Havforskningsinstituttet 

5. Tilstandsvurdering av B-felt for tarehøsting i Møre og Romsdal i 2017 

6. Vurdering av høstesyklus - Havforskningsinstituttet 

    

 

Saksopplysninger:   

 

Etter oppdrag fra Fiskeridirektoratet har Trøndelag Fylkeskommune ledet arbeidet med 

revisjon av forskrift for høsting av tare i Trøndelag. Eksisterende forskrifter for Nord- og 

Sør-Trøndelag utløper 30. september i år. Ny forskrift skal tre i kraft fra 1. oktober 

2019. 

 

Fiskeridirektoratet vedtar regionale forskrifter om hvor og når det er lov å høste tare i 

de enkelte regionene, jf. forskrift 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5. 

Arbeidsgruppen er satt sammen av representanter for kystkommunene fra tre 

regionråd, Fylkesmannen i Trøndelag, Fiskeridirektoratet region Midt, Fiskarlaget Midt- 

Norge og representanter for tarenæringa. Det har dessuten deltatt observatører fra ulike 

miljøer i arbeidet. Fylkeskommunen leder, koordinerer arbeidet og er sekretariat for arbeidsgruppen. 

 

Arbeidet har vært gjennomført i en parallell prosess med Møre og Romsdal og 

arbeidsgruppene i de to fylkene har hatt noen felles møter.  

 

Høringsfrist er 1. juni 2019. 
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Arbeidsgruppen har lagt stor vekt på at arbeidet skal bygges på et så godt kunnskapsgrunnlag som mulig. I 

løpet av arbeidsprosessen i gruppen er det blitt hentet inn ny og oppdatert fagkunnskap i den grad slik 

kunnskap har foreligget eller vært mulig å innhente innenfor tidsrammene.  

 

Tilråding fra arbeidsgruppen  

Arbeidsgruppen baserer sine tilrådinger på en kunnskapsbasert tilnærming, basert på forskning og tilrådinger, 

først og fremst på kunnskap tilført fra Havforskningsinstituttet.  

Tilrådingen fra arbeidsgruppen er i samsvar med tilrådingen fra arbeidsgruppen for Møre og Romsdal.  

 

Inndeling av høstefelt  

Arbeidsgruppen tilrår at høstefeltene i Trøndelag deles inn i øst-vest retning med en bredde på 1 nautisk mil, 

der grensen mellom feltene følger hvert hele breddeminutt.  

Arbeidsgruppen viderefører inndelingen av høstefelt i de delene av Trøndelag der man har en vestlig og en 

østlig sektor.  

Omlegging av høstefeltene til ny struktur innebærer en vesentlig reduksjon i volum av stortare som kan 

forventes tilgjengelig for høsting over de neste årene. Tarenæringen forutsetter derfor at det etableres 

overgangsordninger som kompenserer for dette.  

 

Høstesyklus  

Arbeidsgruppens flertall tilrår at høstesyklusen økes med ett år i forhold til dagens syklus på 5 år, slik at vi får 

en 6-årig høstesyklus.  

Havforskningsinstituttets overvåkings- og forskningsprogram viser at taren 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. 

 

Et mindretall i arbeidsgruppen, bestående av representantene for tarenæringen FMC BioPolymer AS (DuPont 

Nutrition Norge AS) og Nutrimar Seaweed AS, tilrår at høstesyklusen i begge fylkene beholdes uendret på 5 år. 

Tarenæringen påpeker at det ikke er framlagt dokumentasjon som viser noen skadeeffekter av dagens praksis 

med 5 års høstesyklus. Næringa viser til at det har vært høstet tare i rundt 60 år og at et uttak på mindre enn 1 

prosent av beregnet biomasse tilsier at tareressursen høstes på en bærekraftig måte. De mener at det kreves mer 

forskning rundt tareskogens begroingsorganismer (epifyttsamfunn) før det kan trekkes sikre konklusjoner om at 

disse krever lengre tid til restitusjon etter høsting enn 5 år. Se også vedlagte innspill fra tarenæringen.  

Et annet mindretall bestående av Fiskarlaget Midt-Norge mener det skal være minimum 8 års intervaller 

mellom hver tråling i alle områder der det er registrert/kartlagt gyte og oppvekstområder for fisk. Dette gjelder 

feltene som ligger nærmest kysten på Fosen og alle åpne områder i Vikna/Nærøy. Fiskarlaget Midt-Norge 

peker på at dette først og fremst er for at tareskogen og livet i den skal få mulighet til å reetablere seg mest 

mulig. Fiskelarver trenger tareskogen for å vokse opp i. Her finnes det mat og plasser småfisk kan søke ly for 

ytre farer. Fiskarlaget Midt-Norge mener at når trålerne oppgir å kun ta 1 prosent av tareskogen, så må de 

kunne finne områder for tråling som ikke er viktige gyte- og oppvekstområder. I en av rapportene til 

Havforskningsinstituttet fra Nord-Trøndelag, står det at det tar minimum 8 år før det meste av livet i 

tareskogen er reetablert. 

 

Organisering 

Arbeidsgruppen tilrår en organisering av høstefeltene slik at nabofelt ikke høstes i påfølgende sesonger. 

 

Start-/stoppdato 

Arbeidsgruppen ser ingen problemer med at start- og stoppdato harmoniseres i forhold til Rogaland, Hordaland 

og Sogn og Fjordane, slik at feltene er åpne fra 1. september til 31. august, med virkning fra 1. september 2020. 

 

Referanseområder 

Arbeidsgruppen anbefaler en videreføring av eksisterende referanseområder. 
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Representantene for tarenæringa har stilt spørsmål ved om det er mulig å åpne noen av dagens 

referanseområder og erstatte disse med referanseområder innenfor allerede vernede områder. 

Havforskningsinstituttet har anbefalt at referanseområdene blir stående som i dag. 

 

Biomassemodeller 

Arbeidsgruppen beklager at det pågående arbeid med utvikling av biomassemodeller for å kunne beregne 

biomassen av stortare langs norskekysten, ikke er ferdig slik at dette kunne vært hensyntatt i arbeidet med 

rullering av tareforskriftene. 

Ifølge Havforskningsinstituttet vil den beste forvaltningsstrategien være optimal ressursutnyttelse samtidig som 

tareskogens økosystemfunksjonalitet opprettholdes. En biomassemodell vil være grunnlaget for en slik 

forvaltningsstrategi gjennom å avsette mer definerte områder med godt ressursgrunnlag til tarehøsting, 

samtidig som høstingen begrenses i andre områder der tareskogen dermed får bedre vilkår til å utvikle 

klimakssamfunn og økologisk funksjonalitet. Det er også stor sannsynlighet for at det er betydelige areal i 

dagens høstefelt hvor det ikke vokser stortare, eller areal som er lite egnet for tarehøsting av andre årsaker. En 

klarere avgrensing av høsteareal innenfor hver sektor, basert på biomassemodeller for stortare, høstehistorikk 

og bunntopografi, vil bedre synliggjøre de områdene som er aktuelle for tarehøsting. Havforskningsinstituttet 

anbefaler å ikke endre forvaltningsstrategi før biomassemodellen er ferdig utviklet. 

Dersom det kommer ny kunnskap som påvirker forvaltningsstrategien vesentlig eller det gjøres nye erfaringer i 

forskriftsperioden, forutsetter arbeidsgruppen at Fiskeridirektoratet tar initiativ til en ny gjennomgang av 

forskriften. 

 

Fredning 

Arbeidsgruppen vil anbefale at forbudet mot høsting i den nordre delen av Trøndelag videreføres, men utvides 

med en måned, slik at fredningsperioden blir 1. januar til 31. mai. 

Tarenæringen minner om at denne konkrete fredningen er en type føre-var-forvaltning som følge av manglende 

kunnskap om taretrålingens eventuelle påvirkning på gyteadferd eller gytesuksess for torsk. Tarenæringen 

påpeker dessuten at en i forrige forskriftsrunde frivillig gikk med på forbud mot høsting i perioden 1.1 til 30.4 

etter anbefaling fra fiskerne. Vi ser ikke at det er lagt fram dokumentasjon som tilsier at denne perioden bør 

utvides. 

Dette ble gjennomført under forutsetning av at HI skulle gjennomføre forskningsprosjekt for å utrede mulige 

effekter av tarehøsting på torskens gyting i området. Resultatene fra dette arbeidet skal foreligge i 2019. 

Arbeidsgruppen anbefaler også å videreføre et forbud mot høsting i gjeldende felt fra og med 20E til og med 

26A. Dette vil ivareta hensynet til gyte- og oppvekstområdene i området og eventuelle effekter på fisk i 

gyteperioden. 

Arbeidsgruppa tilrår at høstingsfelt 68C til 54A og 69A til 83C i gjeldende forskrift for Sør-Trøndelag, fortsatt 

er stengt for taretråling, da bestanden av tare er svak grunnet nedbeiting fra kråkeboller slik 

Havforskningsinstituttet har dokumentert og gitt råd om. 

 

Avsluttende kommentarer 

Arbeidsgruppene i Trøndelag og Møre og Romsdal ber Fiskeridirektoratet om å prioritere 

tilgjengeliggjøring av data fra tarehøsting og forbedring av kartløsningene i Fiskeridirektoratets database, slik 

at disse i større grad kan svare ut allmennhetens behov for informasjon.  

 

Videre ber de to fylkesvise arbeidsgruppene om at Fiskeridirektoratet ser nærmere på hvordan høstefeltene kan 

fremstilles i kartløsningen slik at det bedre fremgår hvor disse avgrenses i vest, når dybdeforhold gjør det 

uaktuelt med tarehøsting. 

Ved neste rullering av de regionale forskriftene ber arbeidsgruppene i Trøndelag og Møre og Romsdal om at 

det legges opp til en felles prosess for fylkene med sikte på én felles forskrift. 

 

Vurdering: 

Arbeidsgruppen baserer sine tilrådinger på en kunnskapsbasert tilnærming, basert på forskning og tilrådinger, 

først og fremst på kunnskap tilført fra Havforskningsinstituttet.  

 

Taretråling er et uttak av ressurser som har ulike interessefelt fra tarenæringen, fiskerne og naturinteresser. 

Forskningen har ikke entydige konklusjoner på alle problemstillinger, og i tillegg er det variasjoner langs 

kysten og lokale forhold som gjør hele bildet komplekst. 
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Forvaltningsplan for verneområdene i Froan i Frøya kommune ble vedtatt i 2015. Den sier at taretråling anses 

som en virksomhet som kan endre de naturgitte forholdene i naturreservatet og er dermed ikke tillatt.   

Frøya kommune mener på bakgrunn av dette at felt for taretråling skal legges utenom naturreservatet. 

 

Frøya kommune slutter seg til arbeidsgruppens tilrådning til ny regional forskrift om høsting av tare i 

Trøndelag. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

Høsting av tare reguleres i havressursloven. Høsting av tare er for Trøndelag hjemlet i egen forskrift som angir 

hvor høsting av tare er tillatt. Forskriften bestemmer hvilke områder som skal være stengt for taretråling og 

hvilke som kan høstes i angitte tidsrom. 
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HØRING - TILRÅDNING TIL NY FORSKRIFT OM HØSTING AV TARE I MØRE OG ROMSDAL  

 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 

 

Frøya kommune slutter seg til arbeidsgruppas forslag om tilrådning til ny regional forskrift om høsting av tare i 

Møre og Romsdal. 

 

 

Vedlegg: 

1. Høringsdokument: Rapport med tilrådning til ny regional forskrift om høsting av tare i Møre og 

Romsdal – forslag fra arbeidsgruppen  

2. Anmodning om vurdering - Høsting av tare i Møre og Romsdal og Trøndelag - 

Havforskningsinstituttet 

3. Statistikk 

4. Referanseområder – Havforskningsinstituttet 

5. Tilstandsvurdering av B-felt for tarehøsting i Møre og Romsdal i 2017 

6. Vurdering av høstesyklus - Havforskningsinstituttet 

 

    

Saksopplysninger:   

Etter oppdrag fra Fiskeridirektoratet har Møre og Romsdal Fylkeskommune ledet arbeidet med revisjon av 

forskrift for høsting av tare i Møre og Romsdal. Eksisterende forskrifter for Møre og Romsdal utløper 30. 

september i år. Ny forskrift skal tre i kraft fra 1. oktober 

2019. 

 

Fiskeridirektoratet vedtar regionale forskrifter om hvor og når det er lov å høste tare i 

de enkelte regionene, jf. forskrift 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5. 

 

Arbeidsgruppen er satt sammen av representanter for kystkommunene fra tre 

regionråd, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fiskeridirektoratet region Midt, Romsdal Fiskarlag og 

representanter fra næringa. Det har dessuten deltatt observatører fra ulike miljøer i arbeidet. Fylkeskommunen 

leder, koordinerer arbeidet og er sekretariat for arbeidsgruppen. 

 

Arbeidet har vært gjennomført i en parallell prosess med Trøndelag og arbeidsgruppene i de to fylkene har hatt 

to felles møter.  

 

Høringsfrist er 1. juni 2019 

 

Arbeidsgruppen har lagt stor vekt på at arbeidet skal bygges på et så godt kunnskapsgrunnlag som mulig. I 

løpet av arbeidsprosessen i gruppen er det blitt hentet inn ny og oppdatert fagkunnskap i den grad slik 

kunnskap har foreligget eller vært mulig å innhente innenfor tidsrammene.  

 

Tilråding fra arbeidsgruppen  
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Arbeidsgruppen baserer sine tilrådinger på en kunnskapsbasert tilnærming, basert på forskning og tilrådinger, 

først og fremst på kunnskap tilført fra Havforskningsinstituttet.  

Tilrådingen fra arbeidsgruppen er i samsvar med tilrådingen fra arbeidsgruppen for Møre og Romsdal.  

 

Inndeling av høstefelt  

Arbeidsgruppen tilrår at høstefeltene i Møre og Romsdal deles inn i øst-vest retning med en bredde på 1 nautisk 

mil, der grensen mellom feltene følger hvert hele breddeminutt.  

 

Omlegging av høstefeltene til ny struktur innebærer en vesentlig reduksjon i volum av stortare som kan 

forventes tilgjengelig for høsting over de neste årene. Tarenæringen forutsetter derfor at det etableres 

overgangsordninger som kompenserer for dette.  

 

Høstesyklus  

Arbeidsgruppens flertall tilrår at høstesyklusen økes med ett år i forhold til dagens syklus på 5 år, slik at vi får 

en 6-årig høstesyklus.  

Havforskningsinstituttets overvåkings- og forskningsprogram viser at taren 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. 

 

Et mindretall i arbeidsgruppen, bestående av representantene for tarenæringen FMC BioPolymer AS (DuPont 

Nutrition Norge AS) og Nutrimar Seaweed AS, tilrår at høstesyklusen i begge fylkene beholdes uendret på 5 år. 

Tarenæringen påpeker at det ikke er framlagt dokumentasjon som viser noen skadeeffekter av dagens praksis 

med 5 års høstesyklus. Næringa viser til at det har vært høstet tare i rundt 60 år og at et uttak på mindre enn 1 

prosent av beregnet biomasse tilsier at tareressursen høstes på en bærekraftig måte. De mener at det kreves mer 

forskning rundt tareskogens begroingsorganismer (epifyttsamfunn) før det kan trekkes sikre konklusjoner om at 

disse krever lengre tid til restitusjon etter høsting enn 5 år. Se også vedlagte innspill fra tarenæringen.  

 

Organisering 

Arbeidsgruppen tilrår en organisering av høstefeltene slik at nabofelt ikke høstes i påfølgende sesonger. 

 

Start-/stoppdato 

Arbeidsgruppen ser ingen problemer med at start- og stoppdato harmoniseres i forhold til Rogaland, Hordaland 

og Sogn og Fjordane, slik at feltene er åpne fra 1. september til 31. august, med virkning fra 1. september 2020. 

 

Referanseområder 

Arbeidsgruppen anbefaler en videreføring av eksisterende referanseområder. 

Representantene for tarenæringa har stilt spørsmål ved om det er mulig å åpne noen av dagens 

referanseområder og erstatte disse med referanseområder innenfor allerede vernede områder. 

Havforskningsinstituttet har anbefalt at referanseområdene blir stående som i dag. 

 

Biomassemodeller 

Arbeidsgruppen beklager at det pågående arbeid med utvikling av biomassemodeller for å kunne beregne 

biomassen av stortare langs norskekysten, ikke er ferdig slik at dette kunne vært hensyntatt i arbeidet med 

rullering av tareforskriftene. 

Ifølge Havforskningsinstituttet vil den beste forvaltningsstrategien være optimal ressursutnyttelse samtidig som 

tareskogens økosystemfunksjonalitet opprettholdes. En biomassemodell vil være grunnlaget for en slik 

forvaltningsstrategi gjennom å avsette mer definerte områder med godt ressursgrunnlag til tarehøsting, 

samtidig som høstingen begrenses i andre områder der tareskogen dermed får bedre vilkår til å utvikle 

klimakssamfunn og økologisk funksjonalitet. Det er også stor sannsynlighet for at det er betydelige areal i 

dagens høstefelt hvor det ikke vokser stortare, eller areal som er lite egnet for tarehøsting av andre årsaker. En 

klarere avgrensing av høsteareal innenfor hver sektor, basert på biomassemodeller for stortare, høstehistorikk 

og bunntopografi, vil bedre synliggjøre de områdene som er aktuelle for tarehøsting. Havforskningsinstituttet 

anbefaler å ikke endre forvaltningsstrategi før biomassemodellen er ferdig utviklet. 
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Dersom det kommer ny kunnskap som påvirker forvaltningsstrategien vesentlig eller det gjøres nye erfaringer i 

forskriftsperioden, forutsetter arbeidsgruppen at Fiskeridirektoratet tar initiativ til en ny gjennomgang av 

forskriften. 

 

Avsluttende kommentarer 

Arbeidsgruppene i Møre og Romsdal og Trøndelag ber Fiskeridirektoratet om å prioritere 

tilgjengeliggjøring av data fra tarehøsting og forbedring av kartløsningene i Fiskeridirektoratets database, slik 

at disse i større grad kan svare ut allmennhetens behov for informasjon.  

 

Videre ber de to fylkesvise arbeidsgruppene om at Fiskeridirektoratet ser nærmere på hvordan høstefeltene kan 

fremstilles i kartløsningen slik at det bedre fremgår hvor disse avgrenses i vest, når dybdeforhold gjør det 

uaktuelt med tarehøsting. 

Ved neste rullering av de regionale forskriftene ber arbeidsgruppene i Trøndelag og Møre og Romsdal om at 

det legges opp til en felles prosess for fylkene med sikte på én felles forskrift. 

 

 

Vurdering: 

Arbeidsgruppen baserer sine tilrådinger på en kunnskapsbasert tilnærming, basert på forskning og tilrådinger, 

først og fremst på kunnskap tilført fra Havforskningsinstituttet.  

 

Taretråling er et uttak av ressurser som har ulike interessefelt fra tarenæringen, fiskerne og naturinteresser. 

Forskningen har ikke entydige konklusjoner på alle problemstillinger, og i tillegg er det variasjoner langs 

kysten og lokale forhold som gjør hele bildet komplekst. 

 

Frøya kommune slutter seg til arbeidsgruppens tilrådning til ny regional forskrift om høsting av tare i Møre og 

Romsdal. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Høsting av tare reguleres i havressursloven. Høsting av tare er for Møre og Romsdal hjemlet i egen forskrift 

som angir hvor høsting av tare er tillatt. Forskriften bestemmer hvilke områder som skal være stengt for 

taretråling og hvilke som kan høstes i angitte tidsrom. 
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HØRINGSUTKAST - ROAN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2030  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre tar høringsutkast til kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Roan kommune til 

orientering, og ønsker lykke til videre med arbeidet.  

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.03.2019 sak 44/19 

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre tar forslag til planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 2019-2030 

for Roan kommune til orientering og ønsker lykke til med arbeidet.  
 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.03.2019 sak 52/19 

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre tar forslag til planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 2019-2030 

for Roan kommune til orientering og ønsker lykke til med arbeidet.  
 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

 

Høringsbrev fra Roan kommune.  

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune mottok 29.04.2019 kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Roan kommune til høring. 

Høringsfristen er satt til 09.06.2019. 

 

I følge planbeskrivelsen skal revidering ha følgende fokus:  

 

Rulleringen har som mål å gi forutsigbarhet i arealforvaltningen, først og fremst i strandsonen og i 

sjøområdene. Det er også et mål å få en godt forankret og anvendelig kommuneplan.  
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Delmål  

• • Tilrettelegge for fiskeri og havbruk  

• • Tilrettelegge for småbåthavner og naust  

• • Vurdere behov for skjerming av områder fra tarehøsting  

• • Spisse gjeldende bestemmelser og retningslinjer  

 

Byggeområder  

Det skal i utgangspunktet ikke vurderes endringer i byggeområder for næring, bolig og fritidsbolig i 

denne rulleringen. Derimot vil det bli gjort en vurdering av eksisterende og framtidige naustområder.  

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag  

Det pågående arbeidet med kystsoneplan for Namdalen innbefatter Roan kommune. Arbeidet skal så 

langt det er mulig i tid, samordnes ved rullering av arealdelen. Behovet for å legge inn nye 

småbåthavner i planen skal også vurderes.  

 

Hensynssoner  

Gjeldende hensynssoner på land foreslås videreført. Bruken av hensynssoner vil bli vurdert i sjø.  

 

Risiko og sårbarhetsanalyse  

ROS – analyse i gjeldende arealdel skal revideres.  

 

Bestemmelser  

Gjeldende bestemmelser skal revideres. 

 

I høringsperioden har det blitt avholdt et folkemøte og dialogmøter med akvakultur- og fiskerinæringen. I disse 

møtene har det kommet generelle innspill til planarbeidet. Videre har det innen fristen kommet inn 10 

uttalelser til planprogrammet og 16 innspill til planen. 

 

Planforslaget inneholder endringer innen: 

 boligbebyggelse  

 fritidsbebyggelse 

 naust 

 kombinert formål bolig- og fritidsbebyggelse 

 fritids- og turistformål 

 næringsbebyggelse 

 småbåtanlegg 

 

Fiskeri er ivaretatt ved avsetting av låssettingsplasser og områder med bruk av aktiv redskap. Områder innenfor 

ankerfestene til oppdrettsanlegg avsatt som sikringssone. 

Det er videre gjort en vurdering av hvilke arealer som bør vernes fra tarehøsting av hensyn til natur og miljø. 

Disse er avsatt som naturområde i sjø. 

 

I tråd med føringene i planprogrammet er det foretatt en revidering av bestemmelsene til planen. Planen 

samsvarer godt med kommuneplanens samfunnsdel fra 2015 og ivaretar relevante regionale og nasjonale 

hensyn. 

 

Rådmannens vurdering: 

 

Roan kommune har lagt høringsforslag til kommuneplanens arealdel 2019-2030 ut til offentlig ettersyn og 

høring ihht. Plan-og bygningsloven. Hovedfokuset for revideringen er forvaltning av strandsone og sjøarealene.  

Rådmannen anbefaler at kommunestyret tar planforslaget til orientering og ønsker Roan kommune lykke til 

videre med arbeidet.  

 

Forhold til overordna planverk: 

 

I henhold til plan- og bygningsloven.  
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HØRING - KOMMUNEPLANENS AREALDEL OSEN KOMMUNE 2019-2030  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre tar høringsutkast til kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Osen kommune til 

orientering, og ønsker lykke til videre med arbeidet. 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 25.10.2018 sak 140/18 

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre tar forslag til planprogram – rullering av kommuneplanens arealdel med fokus på 

sjøområdene for Osen kommune til orientering, og har ingen merknader til planprogrammet.  

 

Frøya kommunestyre ønsker lykke til videre med arbeidet. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.10.2018 sak 172/18 

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre tar forslag til planprogram – rullering av kommuneplanens arealdel med fokus på 

sjøområdene for Osen kommune til orientering, og har ingen merknader til planprogrammet.  

 

Frøya kommunestyre ønsker lykke til videre med arbeidet. 

 

Enstemmig.  

 

 

 

Vedlegg: 

 

Høringsbrev fra Osen kommune. 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune mottok 13.05.2019 kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Osen kommune til høring. 

Høringsfristen er satt til 28.06.2019. 

 

I følge planbeskrivelsen skal revideringen ha følgende fokus:  
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 Byggeområder  Det skal ikke vurderes endringer i byggeområder for næring,   

  bolig og fritidsbolig i denne rulleringen. Derimot vil det bli     

 gjort en vurdering av eksisterende og framtidige naustområder.  

 Masseuttak  Videreføring av område båndlagt med tanke på regulering til    

 pukkverk innerst i Svesfjorden skal vurderes i forbindelse med     dette 

arbeidet  

 LNF(R)-områder  Områder med svært viktig og viktig dyrkamark skal ikke   

   bygges ned.  

 Bruk og vern av sjø og Det pågående arbeidet med interkommunal kystsoneplan  

vassdrag   innbefatter Osen kommune. Arbeidet skal brukes som grunnlag  

   ved revidering av arealdelen. Behovet for å legge inn nye    

  småbåthavner i planen skal også vurderes. 

 Hensynssoner  Gjeldende hensynssoner på land foreslås videreført. Bruken av  

   hensynssoner vil bli vurdert i sjø. 

 Risiko og sårbarhet ROS-analysen i gjeldende arealdel for sjøarealene skal    

  revideres. 

 Konsekvensutredning Konsekvensutredningen skal beskrive virkninger for nye tiltak.  

 

Planforslaget gjenspeiler samfunnsdelens satsing på vekst i innbyggertallet og næringslivet ved at det 

er satt av attraktive områder til boligbygging, fritidsbebyggelse og næringsutvikling, som videreføring 

fra gjeldende plan. Landbruksjorda er skjermet for utbygging ved at den er vist til LNF(R)-formål, 

havområdene viser store områder for fiske, samtidig som det åpnes for akvakultur. Det er også vist 

områder for fritids- og turistformål og nye og eksisterende småbåthavner er tatt inn. 

 

Vurdering: 

 

Osen kommune har lagt høringsforslag til kommuneplanens arealdel 2019-2030 ut til offentlig ettersyn og 

høring ihht. Plan-og bygningsloven. Rådmannen anbefaler at kommunestyret tar planforslaget til orientering og 

ønsker Osen kommune lykke til videre med arbeidet. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

I tråd med plan- og bygningsloven.  
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COOP MAUSUND SØKNAD TYPISK TURISTSTED  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune definerer Mausund som «typisk turiststed» 

2. Frøya kommune, på vegne av Coop Mausund, søker Fylkesmannen i Trøndelag om at Mausund 

blir definert som «typisk turiststed» 

 

Vedlegg: 

 

Søknad fra Coop Mausund 

 

Saksopplysninger:   

 

Coop Mausund SA betjener fastboende på de veiløse øyene Mausund og Bogøya samt sekundærbeboere og 

tilreisende.  

 

Frøya har fortsatt flere øysamfunn uten fastlandsforbindelse fra Sula i sør til Froan i nord. Alle øysamfunn har 

opplevd, i større eller mindre grad, en tilbakegang i folketallet de siste tiårene, men Mausund har siden 

århundreskiftet klart å bremse utviklingen. Det er bygd nye eneboliger hvert år de siste årene og flere 

barnefamilier har flyttet til øya. Mausund feltstasjon, som har fått mye medieoppmerksomhet både regionalt og 

nasjonalt, er etablert og har bidratt til flere helårs arbeidsplasser, og det jobbes aktivt med å få etablert en 

folkehøgskole i Øyrekka med Mausund som hovedlokasjon. Det er fiskemottak, kysthistorisk museum og 

oppvekstsenter med barnehage og barne- og ungdomsskole som betjener alle de bebodde øyene i «sørværa».  

 

Coop Mausund ligger like ved fergeleiet på Måøya og er ved siden av feltstasjonen og oppvekstsenteret den 

største arbeidsgiveren i fiskeværet, med tre heltidsansatte og tre deltidsansatte. Viktigste erhvervsvei er 

imidlertid fortsatt fiskeri. Mausund er det største fiskeværet mellom Lofoten i nord og Møre og Romsdal i sør, 

målt i antall båter i drift. Det er fergeforbindelse til Dyrøy på «Fast-Frøya», og overfarten tar ca 45 minutter.  

 

I takt med at antall fastboende har gått tilbake siden 1970-tallet har antall sekundærbeboere økt. Dette er i stor 

grad folk med familiær tilknytning til Mausund, som har arvet eller tilegnet seg eiendommer som brukes som 

fritidsboliger. Enkelte av disse oppholder seg mer eller mindre fast på øya fra vår til høst – og flere ukependler 

mellom Trondheims-regionen og Mausund. De siste årene har imidlertid et raskt økende antall turister som 

besøker Mausund uten å ha tilknytning til fiskeværet, også blitt et viktig innslag. Det må her nevnes at 

Utihavet-festivalen (årlig) og utendørsspelet Oda fra havet (annethvert år) tiltrekker seg flere tusen tilreisende. 

Det er også utviklet turistindustri på Mausund, som handler om alt fra bespisning/utesteder til motelldrift og 

utleie av hus til overnatting, ørne- og selsafari samt mulighet for å booke fisketur med erfarne fiskere. 

 

Omsetningen i sommerukene helt avgjørende for driften av butikken. Det er denne omsetningen som skaper 

bedriftens resultat – og som bidrar til at de også resten av året klarer å opprettholde en god nærbutikk i 

fiskeværet, med et bredt tilfang av varer. Med 45 minutters fergetur fra Fast-Frøya er en god nærbutikk helt 

essensielt for å bevare fast bosetning gjennom hele året.  
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Coop Mausund SA, som er et selvstendig, lokalt styrt samvirkelag, har foruten dagligvarer også egen avdeling 

for faghandel samt et visst sortiment av trelast. I tillegg satses det på salg av drivstoff til så vel biler som båter. 

Man har også tankanlegg for større fartøy i tilknytning til ferge- og hurtigbåtkaia. 

 

Etableringen av faghandel og trelasthandel for få år tilbake, var et ledd i arbeidet med å begrense 

handelslekkasjen til fastlandet. De oppdaget at ikke minst feriefolk som måtte over til fastlandet for å handle til 

årlig vedlikehold av eiendommene, og som i den forbindelse måtte vente flere timer på båt tilbake, gjorde unna 

«storhandel» når de først hadde muligheten. Etter at de la om driften erfarte de at omsetningen også av 

dagligvarer i sommerukene økte med ca 10 prosent. 

  

I dag ser de at de har betydelig lekkasje i forbindelse med at folk som drar fra øya på søndager etter helge- eller 

ukesopphold, ikke har anledning til å gjøre unna innkjøpene for kommende dager. De har de siste årene merket 

økende etterspørsel fra kunder som ønsker seg søndagsåpent. Det er dessverre vanlig at reisende sommerstid 

må stå flere timer i fergekø få meter fra butikken på søndager. Dersom de hadde mulighet til å holde åpent 

noen timer søndag ettermiddag, er de overbevist om at de ville fått svært mye av omsetningen som i dag går til 

søndagsåpne forretninger i Trondheim, Orkanger og andre tettsteder på fastlandet. 

 

På bakgrunn av den avgjørende betydning omsetningen i turistsesongen har for opprettholdelse og utvikling av 

Coop Mausund, og dermed bevare fast bosetning i et av de mest livskraftige øysamfunn på trøndelagskysten, 

ber de om tillatelse til å holde søndagsåpent. Denne muligheten gis om Mausund blir definert som «typisk 

turiststed» av Fylkesmannen i Trøndelag. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen ser utfordringer med drift av butikk på Mausund, og den avhengighet de har av turister og 

fritidsboligeiere. De innsatser som Coop Mausund har gjort de senere år, har gitt resultat, noe som de ønsker å 

forsterke ytterligere. 

Innvilgning av søknad hos Fylkesmannen er ikke en enkel sak. Det kreves en god og underbygd søknad. Det er 

Frøya kommune som står som søker, på vegne av Coop Mausund. Graden av avhengighet av salg til tilreisende 

og fritidsboligeiere er avgjørende i Fylkesmannens vurdering av søknaden. Fra tidligere saker, ser vi at det også 

er andre elementer som Fylkesmannen anser som viktige for å oppfylle kriterier som typisk turiststed. 

Utforming av søknad skal skje i samarbeid med Coop Mausund. 

 

Rådmannen foreslår: 

 

1. At Frøya kommunen definerer Mausund som «typisk turiststed» 

2. At Frøya kommune, på vegne av Coop Mausund, søker Fylkesmannen i Trøndelag om at Mausund blir 

definert som «typisk turiststed» 
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UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE - INTENSJONSAVTALER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune inngår intensjonsavtaler med Skarsvaag Boats AS og Servicebrygga AS 

2. Rådmann gis i oppdrag å sluttføre avtalene 

 

 

Vedlegg: 

 

Utkast intensjonsavtale mellom Frøya kommune og Skarsvaag Boats AS 

Utkast intensjonsavtale mellom Frøya kommune og Servicebrygga AS 

Skisse næringsområde 

 

Saksopplysninger:   

 

I planleggingen av Uttian Næringsområde, har kommunen vært i dialog med to aktører; 

 

1. Skarsvaag Boats AS 

2. Servicebrygga AS 

 

Skarsvaag Boats er i stort behov av større og formålsenlige lokaler. Deres del av næringsområdet omfatter ca 

9,0 daa. 

Servicebrygga er i samme situasjon. Utviklingen av bryggeriet har vært svært positiv og dagens lokaler er ei 

utfordring for veksten. De har samtidig større planer for utvidelse av virksomheten. I tillegg ønsker de å 

samlokalisere flere av bedriftene under samme tak. Deres del av næringsområdet omfatter ca 5,4 daa. 

 

Frøya kommune har som strategi å opparbeide næringsområder, for så å leie ut til virksomheter etter 

selvkostprinsippet. I avtalen ligger også en opsjon på erverv av arealet. Utkast til avtaler er kommunisert til 

begge aktørene. 

 

Aktørene har deltatt i utforming av arealet, tilpasset deres virksomhet. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen mener det er viktig at det inngås intensjonsavtaler med potensielle festere/ leietakere på 

næringsareal kommunen opparbeider. Dette er en forsikring for at økonomien i investeringen ivaretas. 

Rådmannen er også tilfreds med at aktørene aktivt har deltatt i utforming av arealet, slik at det anpasses til 

deres behov. 

 

Rådmannen tilrår at det inngås intensjonsavtaler med Skarsvaag Boats AS og Servicebrygga AS. Rådmannen 

gir administrasjonen i oppdrag å sluttføre avtalene. 
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VALG TIL STYRET I DALPRO  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Følgende medlem til styret i Dalpro velges for 2 år: 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Medlem Varamedlem 

Gunn Heidi Hallaren, Frøya Aleksander Søreng, Frøya 

    

 

    
 

Vurdering: 

 

Da Gunn Heidi Hallaren ikke tar gjenvalg, må det velges nytt medlem til styret i Dalpro. 
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DRIFTS- OG AKTIVITETSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJONER 2019 

SØKNAD OM KULTURMIDLER 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune har avsatt totalt kr. 310 000 som drifts- og aktivitetstilskudd for frivillige lag og 

organisasjoner. Kr. 200 000 bevilges til idretten øremerket aktive barn og unge i aldergruppen 0-19 

år. Fordelingen av denne potten foretas av Frøya Idrettsråd i tråd med samarbeidsavtale inngått 

mellom kommunen og idrettsrådet.  

Resten, kr 110.000 kr fordeles slik, ihht til retningslinjene: 

Stølan Grendalag Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Skjønhals Kretslag Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Bogøy Velforening Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Sauøy Velforening Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Uttian Grendalag Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Sula Grendalag Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Dyrøy Grendalag Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Titran Grendalag Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Mausund Grendalag Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Inntian Velforening Aktiviteter/vedlikehold   3 205 

Sørburøy Velforening Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Klubben Grendalag Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Nordskag og Kverva Grendalag Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Grendalaget Lyngblomst Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

        

Trøndelag Kysthistoriske Museum 
Museum, Kysthistorie, 
Vingleia fyr m.m.   5 000 

Mausund Seniordans 
Sosialt samvær gjennom 
dans   1 500 

Frøyværingen 
Gratis kurs i husflid for barn 
og unge   1 500 

Sangkoret Havdur Ny satsing på barn og unge   5 000 

Øyrekka Turistinformasjon Webside for turistnæringa    0 

SUM     110    000 
 

Vedlegg: 
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- Kopi av søknadsskjema og kriterier 

 

Saksopplysninger:   

 

Midlene ble annonsert i frøya.no og Hitra/Frøya samt på kommunens hjemmeside og facebookside. 

Tilskuddene ble også bekjentgjort gjennom facebooksiden til Frøya Idrettsråd samt mailer til lagene, 

herunder grendalagene. Det ble også sendt ut påminning før fristens utløp. 

Frøya kommune hadde ved fristens utløp mottatt 26 søknader, hovedsakelig fra grendalag/velforeninger 

og idretten. Årets antall er lavere enn i 2018. 

Alle søknader er grundig gjennomgått og vurdert opp mot de kriterier som er vedtatt for ordningen. 

Kriteriene framgår av vedlegg til saken. 

Idrettens andel av midlene skal etter vedtak i denne saken fordeles av Frøya Idrettsråd med assistanse 

fra Frøya kommune. Idrettsrådet har som prinsipp at barn og unge i alderen 0-19 år prioriteres, Det 

aktive utøvere som her legges til grunn. Ved gjennomgang søkes det midler for 504 aktive, mot 525 i 

2018. 

Fordelingsmøte i Frøya Idrettsråd vil bli avholdt så snart formannskapet har fattet vedtak i denne saken. 

Vurdering: 

 

Gjennom en grundig gjennomgang av søknadene har rådmannen skaffet seg et godt inntrykk av det 

enorme arbeidet som legges ned av ulønnede ildsjeler, ledere, trenere og foreldre i Frøya kommune. I et 

folkehelseperspektiv er all frivillig innsats viktig, enten det gjelder fysisk aktivitet innenfor idretten eller 

trivsel og inkludering i grendene. Både innenfor idretten og aktive grendelag samt andre organisasjoner 

legges det årlig ned tusenvis av dugnadstimer for at frøyværingene skal ha en aktiv og spennende fritid.  

Når det gjelder de etablerte grendelaga har rådmannen valgt å legge seg på likt tilskuddsbeløp til alle 

med unntak av Inntian der det kun er registrert en fastboende og få sosiale aktiviteter, men dette jobbes 

det med.  Alle lagene kan vise til stor innsats både i aktiviteter og arrangementer samt en stor innsats i å 

ta vare på grendehus som fungerer som viktige sosiale arenaer i lokalsamfunnene. Når det gjelder 

Inntian er tilskuddet ment som bidrag til rehabilitering av det gamle bedehuset på øya som også skal 

fungere som grendehus. Som man vil se av oversikten har rådmannen enda ikke registret samme 

aktivitet på Sistranda som i resten av kommunen, heller ingen søknad. 

Rådmannen har valgt å redusere potten til idretten fra 210 000 i 2018 til kr. 200 000. Dette er med 

bakgrunn i at antall aktive det søkes for er sunket fra 525 i 2018 til 504 i 2019, samt at kommunen fra 

andre halvår 2018 har innført «gratis halleie» til barn og unge også for å kunne øke potten til de andre 

lagene. 

Den eneste søknaden rådmannen har innstilt uten tilskudd er Øyrekka Turistinformasjon. Øyrekka 

Turistformasjon skriver i søknaden at de er en interesseorganisasjon for turistnæringa i øyrekka og på 

Titran. Rådmannen mener at dette er en organisasjon som ikke faller inn under kriteriene som sier 

«Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere aktivitet i de frivillige lag og organisasjonene innenfor 

kulturområdet i Frøya Kommune». Dette er et godt tiltak, men er etter rådmannens vurdering ikke i 

målgruppen for tilskuddet 
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SØKNAD OM NMK FRØYAS KLUBBHUS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune ser positivt på NMK Frøyas etablering av klubbhus ved Frøya Motorsportsenter. 

Likevel avslår Frøya Kommune NMK sin søknad på kr. 2 500 000, da kommunen har bidratt til 

klubben tidligere, jfr. vurderinger som vist i saken.  

Frøya kommune gir ikke denne type bidrag med hensyn til likhetsprinsippet mot andre aktører i 

Frøyasamfunnet med like interesser. 

 

  

Vedlegg: 

 

- Søknad om fra NMK Frøya om støtte til klubbhus. 

 

   

   

Saksopplysninger:   

 

NMK Frøya søker Frøya kommune om et tilskudd på kr. 2 500 000 for å realisere sitt lenge planlagte 

klubbhus ved Frøya Motorsportsenter på Flatval. I tillegg budsjetterer de med bidrag fra næringslivet på 

til sammen kr. 2 600 000, kr. 1 000 000 i spillemidler, Gjensidigestiftelsen kr. 500 000 samt egne 

midler og dugnad med en samlet verdi på kr. 2 000 000. 

Prosjektet har en beregnet kostnad på til sammen kr. 8 600 000. 

Rådmannen ser positivt på planene til NMK Frøya om etablering av klubbhus, men kan ikke innstille på 

et kommunalt tilskudd på kr. 2 500 000. Dette har ikke Frøya kommune rom for i sine budsjetter. 

NMK Frøya gjør en formidabel jobb for barn og ungdom gjennom frivillig arbeid, men tilskudd til et 

enkelt idrettslag i denne størrelsesorden er det vanskelig å anbefale. 

 

Vurdering: 

 

Planene om klubbhus er ikke av nyere dato. Allerede i 2015 fikk NMK Frøya innvilget spillemidler med 

kr. 1 000 000, midler som Frøya kommune forskutterte til klubben samme år. I tillegg har Frøya 

kommune bidratt med i overkant av kr. 60 000 til erverv av grunn. 

Når NMK Frøya søkte og fikk innvilget spillemidler i 2015 var prosjektet kostnadsberegnet til kr. 

4 896 350, det vil si at prosjektet har økt i kostnad med kr. 3 705 000 fram til 2019. 
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Det kan videre legges til at NMK Frøya har fått bidrag fra SalMar-fondet til samme formål med til 

sammen kr. 49 000 i årene 2016, 2017 og 2018. 

Det kan videre legges til at fristen for ferdigstilling av prosjektet er gitt en utsettelse flere ganger av 

fylkeskommunen. Den opprinnelige fristen var juni 2017, den er forlenget flere ganger og gjeldende frist 

for ferdigstilling er nå satt til 1. november 2019, en frist fylkeskommunen kaller siste frist.  

Overholdes ikke denne fristen vil tildelingen av spillemidler på kr. 1 000 000 falle bort. Spillemidler 

utbetales ikke fra fylkeskommunen før prosjektet er ferdigstillt og regnskapet er revidert og funnet i 

orden av kommunens revisor. 

Frøya kommune har bidratt mye for at NMK Frøya skal få realisert planene sine. Ut fra dette innstiller 

rådmann på å ikke imøtekomme søknaden på kr. 2 500 000.  
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TV-AKSJONEN NRK 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Komiteen for TV-aksjonen 2019 settes sammen slik: 

Varaordfører – leder 

Opposisjonen – medlem 

Frivilligsentralen 

Frøya Ungdomsråd 

Roger Antonsen – oppvekst 

Knut Arne Strømøy - administrasjonen 

 

Vedlegg: 

 

- Fem ting du bør vite om TV-aksjonen 2019. 

- Invitasjon til kivk-off for kommunekomiteer. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon er blitt et felles møtepunkt for dugnad og frivillighet i Norge. 

Søndag 20. oktober 2019 går årets aksjon av stabelen. 

TV-aksjonen 2019 går til CARE Norge som kjemper for å gi kvinner muligheter til å stå på egne ben å 

bestemme over egne liv. Midlene går til kvinner i landene Mali, Rwanda, Niger, Myanmar, Den demokratiske 

republikk Kongo, Afghanistan, Burundi, Jordan og Palestina. 

Med midlene fra TV-aksjonen har Care beregnet at de kan nå ut til minst 400 000 kvinner i noen av verdens 

mest sårbare områder med sine programmer. Gjennom de 400 000 kvinnene CARE Norge har kontakt med 

kan de nå ut til mer enn 1 500 000 mennesker Det er dokumentert gang på gang at kvinner som får hjelp også 

hjelper sine familier. 

I mottat brev fra fylkeskoordinator oppfordrers kommunene til å nedsette kommunekomite tidligere enn 

tidligere, påmelding til kick-off for kommunene har påmeldingsfrist 1. juni 2019.  

 

Vurdering: 

Kommunekomiteen settes sammen som tidligere år. Politisk ledelse, frivilligheten, Frøya Ungdomsråd 

og administrasjonen er representert. Rådmannen ser at det er litt spesielt å velge politiske representanter 

i et valgår, men konstituering av nytt kommunestyre er muligens ikke i havn før aksjonsdagen så et 

eventuelt skifte av personer må vurderes når den tid kommer. Sittende komite har fungert bra.  
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ORDFØRERS ORIENTERING  
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RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Oppsummert sammenstilling av SWOT-analysen vedr politisk organisering utført av FSK, HFF, HFD, 

Brukerrådet og eldrerådet. 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/1376    
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.05.19  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 14.05.19 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 14.05.19 
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SITKAGRAN  

 

Forslag til vedtak: 

 
Frøya kommune har behov for økt kunnskap om sitkagranas utbredelse og volum i kommunen, og 

bestiller en skogtakst/kartlegging av sitkagran og buskfuru fra Allskog. 

 
Med bakgrunn i kartleggingen bes rådmannen utarbeide en handlingsplan for bekjempelse av 

sitkagran og eventuelt buskfuru i kommunen. 

 

Kartleggingen dekkes fra mottatte tilskuddsmidler fra fylkesmannen. 

 
 

 

Vedlegg: 

 
1. Tilbud fra Allskog 

2. Tildelingsbrev fra Fylkesmannen i Trøndelag 

 

Saksopplysninger:   
 

Formålet med å fjerne sitkagran på Frøya er å ivareta naturkvalitetene, som i hovedsak er 

kystlynghei. Kystlynghei er en trua naturtype og et viktig utmarksbeite, og vil på sikt kunne forsvinne 
som følge av gjengroing. Videre utgjør tett granskog en sikkerhetsrisiko i forhold til brann der hvor 

sitkaskog står tett inntil boligbebyggelse.  

 
Sitkagran er vurdert på fremmedeartslista med SE svært høy risiko i Norge. Planting av sitkagran er 

ikke forbudt, men det må i henhold til forskrift om bruk av fremmede treslag søkes fylkesmannen ved 

miljøvernavdelingen om tillatelse i hvert tilfelle.  
 

På Frøya er i hovedsak de planta sitkagranene (første generasjon) mest fremtredende. I løpet av noen 

få tiår, vil arealet av sitkagran mangedobles som følge av frøspredning som har pågått de siste årene. 

Volumet av småplanter ute i «hauan» er stort. Tiltak i denne fasen, er langt mindre ressurskrevende 
enn om andre generasjon med sitkagran rekker å vokse seg stor.  

 

Statens naturoppsyn (SNO) har uttalt at hvis det ikke blir gjennomført tiltak, vil hele Frøya være dekt 
av sitkagran innen 200 år.  

 

For å ta vare på kystlyngheia er det avgjørende at det fortsatt er et aktivt landbruk som benytter 
kystlyngheia til beite, samt at den med varierende mellomrom blir utsatt for lyngbrenning. Villsauen 

beiter nyskudd av sitkagran på våren, men klarer ikke å drepe planta. Beiting vil derfor kunne holde 

kystlyngheia i hevd, men ikke hindre at sitkagrana vokser til.  

 



Sitkagran på Frøya/kartlegging  
Det er ikke gjennomført noen kartlegging som viser utbredelse av sitkagran på Frøya, men det er 

laget et kart som viser skogsmark på Frøya. Kartet er hentet fra AR5, og tar med alt av skogsareal. 

Kartet er oppdatert i 2016, men grunnlaget er ortofoto (flyfoto) fra 2015. Det er ikke gjennomført 
befaringer for å kvalitetssikre hva som er sitkagran eller annet treslag. Grensene for skog er diffuse, 

og det er ikke klare overganger mellom skog og annen mark. Kartet klarer ikke å fange opp 

spredningen av sitkaplanter, alle småplanter som nå er i ferd med å vokse opp, enkelttrær og bestand 
mindre enn 0,5 daa. Samlet så viser denne enkle kartleggingen 3723 daa skogsareal, fordelt på 949 

eiendommer på Frøya.  

 
Under saksforberedelser for å utarbeide en handlingsplan for bekjempelse av sitkagran viser det seg 

tydelig at det er et manglende kunnskapsgrunnlag om hvor stort volum som finnes av sitkagran på 

Frøya. Det er avgjørende for videre planlegging at Frøya kommune kan kommunisere til 

entreprenører om utbredelse og volum. Dette er grunnlaget for hvilken type hogst som kan 
gjennomføres på de ulike stedene i kommunen. 

 

Allskog har utarbeidet et pristilbud på kartlegging av alt skogareal i kommunen med et estimat på 
mellom kr 150 000 – 213 000 (vedlegg 1).  

 

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune må ha et godt kunnskapsgrunnlag om utbredelsen av sitkagran før en handlingsplan 

for sitkagran kan utarbeides.  Kommunen må kunne kommunisere med entreprenører om fakta om 
hvilke treslag som finnes hvor og i hvilket omfang.  

 

Fylkesmannen støtter kartleggingen fullt ut i henhold til pristilbud på kr 150 000. Kostnader utover 
dette må kommunen dekke selv. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 
Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2027 sier: Frøya forvalter og tar vare på mangfoldet av arter 

og landskap, og har en bærekraftig bruk av ressursene.  

 

Igangsette tiltak mot uønskede arter (svarteliste), med fokus på mink og sitkagran  

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Allskog har utarbeidet et pristilbud på kartlegging av alt skogareal i kommunen med et estimat på 
mellom kr 150 000 (lavt) – 213 000 (høyt) (vedlegg 1).  

 

Fylkesmannen har innvilget kr 150 000,- til en grovkartlegging av alt skogareal på Frøya med spesiell 
vekt på å påvise og kartfeste utbredelse av treslagene sitkagran og buskfuru (vedlegg 2). I tillegg har 

kommunen mottatt ytterligere tilskudd på kr 68 000 (prosjektnr 510369) til bekjempelse av sitkagran 

og buskfuru i Frøya kommune (allerede benyttet 20 225). Skogtaksten er derfor finansiert ved 

tilskudd fra Fylkesmannen innenfor et sannsynlig kostnadsestimat. 
 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Øyvor Helstad Arkiv: U43  
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

HØRING - TILRÅDNING TIL NY FORSKRIFT OM HØSTING AV TARE I 

TRØNDELAG 

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune slutter seg til arbeidsgruppas forslag om tilrådning til ny regional forskrift om 

høsting av tare i Trøndelag, med følgende merknad: 

 

Forvaltningsplan for verneområdene i Froan i Frøya kommune sier at taretråling i 

naturreservatet ikke er tillatt. Frøya kommune mener på bakgrunn av dette at felt for 

taretråling skal legges utenom Froan naturreservat. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Høringsdokument: Rapport med tilrådning til ny regional forskrift om høsting av tare i 

Trøndelag – forslag fra arbeidsgruppen  

2. Anmodning om vurdering - Høsting av tare i Møre og Romsdal og Trøndelag - 

Havforskningsinstituttet 

3. Statistikk 

4. Referanseområder – Havforskningsinstituttet 

5. Tilstandsvurdering av B-felt for tarehøsting i Møre og Romsdal i 2017 

6. Vurdering av høstesyklus - Havforskningsinstituttet 

  

 

Saksopplysninger:   

Etter oppdrag fra Fiskeridirektoratet har Trøndelag Fylkeskommune ledet arbeidet med 

revisjon av forskrift for høsting av tare i Trøndelag. Eksisterende forskrifter for Nord- og 

Sør-Trøndelag utløper 30. september i år. Ny forskrift skal tre i kraft fra 1. oktober 

2019. 

 

Fiskeridirektoratet vedtar regionale forskrifter om hvor og når det er lov å høste tare i 

de enkelte regionene, jf. forskrift 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5. 

Arbeidsgruppen er satt sammen av representanter for kystkommunene fra tre 

regionråd, Fylkesmannen i Trøndelag, Fiskeridirektoratet region Midt, Fiskarlaget Midt- 



Norge og representanter for tarenæringa. Det har dessuten deltatt observatører fra ulike 

miljøer i arbeidet. Fylkeskommunen leder, koordinerer arbeidet og er sekretariat for 

arbeidsgruppen. 

 

Arbeidet har vært gjennomført i en parallell prosess med Møre og Romsdal og 

arbeidsgruppene i de to fylkene har hatt noen felles møter.  

 

Høringsfrist er 1. juni 2019. 

 

Arbeidsgruppen har lagt stor vekt på at arbeidet skal bygges på et så godt kunnskapsgrunnlag 

som mulig. I løpet av arbeidsprosessen i gruppen er det blitt hentet inn ny og oppdatert 

fagkunnskap i den grad slik kunnskap har foreligget eller vært mulig å innhente innenfor 

tidsrammene.  

 

Tilråding fra arbeidsgruppen  

Arbeidsgruppen baserer sine tilrådinger på en kunnskapsbasert tilnærming, basert på forskning 

og tilrådinger, først og fremst på kunnskap tilført fra Havforskningsinstituttet.  

Tilrådingen fra arbeidsgruppen er i samsvar med tilrådingen fra arbeidsgruppen for Møre og 

Romsdal.  

 

Inndeling av høstefelt  

Arbeidsgruppen tilrår at høstefeltene i Trøndelag deles inn i øst-vest retning med en bredde på 

1 nautisk mil, der grensen mellom feltene følger hvert hele breddeminutt.  

Arbeidsgruppen viderefører inndelingen av høstefelt i de delene av Trøndelag der man har en 

vestlig og en østlig sektor.  

Omlegging av høstefeltene til ny struktur innebærer en vesentlig reduksjon i volum av stortare 

som kan forventes tilgjengelig for høsting over de neste årene. Tarenæringen forutsetter 

derfor at det etableres overgangsordninger som kompenserer for dette.  

 

Høstesyklus  

Arbeidsgruppens flertall tilrår at høstesyklusen økes med ett år i forhold til dagens syklus på 5 

år, slik at vi får en 6-årig høstesyklus.  

Havforskningsinstituttets overvåkings- og forskningsprogram viser at taren 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. 

 

Et mindretall i arbeidsgruppen, bestående av representantene for tarenæringen FMC 

BioPolymer AS (DuPont Nutrition Norge AS) og Nutrimar Seaweed AS, tilrår at 

høstesyklusen i begge fylkene beholdes uendret på 5 år. Tarenæringen påpeker at det ikke er 

framlagt dokumentasjon som viser noen skadeeffekter av dagens praksis med 5 års 

høstesyklus. Næringa viser til at det har vært høstet tare i rundt 60 år og at et uttak på mindre 

enn 1 prosent av beregnet biomasse tilsier at tareressursen høstes på en bærekraftig måte. De 

mener at det kreves mer forskning rundt tareskogens begroingsorganismer (epifyttsamfunn) 



før det kan trekkes sikre konklusjoner om at disse krever lengre tid til restitusjon etter høsting 

enn 5 år. Se også vedlagte innspill fra tarenæringen.  

Et annet mindretall bestående av Fiskarlaget Midt-Norge mener det skal være minimum 8 års 

intervaller mellom hver tråling i alle områder der det er registrert/kartlagt gyte og 

oppvekstområder for fisk. Dette gjelder feltene som ligger nærmest kysten på Fosen og alle 

åpne områder i Vikna/Nærøy. Fiskarlaget Midt-Norge peker på at dette først og fremst er for 

at tareskogen og livet i den skal få mulighet til å reetablere seg mest mulig. Fiskelarver trenger 

tareskogen for å vokse opp i. Her finnes det mat og plasser småfisk kan søke ly for ytre farer. 

Fiskarlaget Midt-Norge mener at når trålerne oppgir å kun ta 1 prosent av tareskogen, så må 

de kunne finne områder for tråling som ikke er viktige gyte- og oppvekstområder. I en av 

rapportene til Havforskningsinstituttet fra Nord-Trøndelag, står det at det tar minimum 8 år 

før det meste av livet i tareskogen er reetablert. 

 

Organisering 

Arbeidsgruppen tilrår en organisering av høstefeltene slik at nabofelt ikke høstes i påfølgende 

sesonger. 

 

Start-/stoppdato 

Arbeidsgruppen ser ingen problemer med at start- og stoppdato harmoniseres i forhold til 

Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, slik at feltene er åpne fra 1. september til 31. 

august, med virkning fra 1. september 2020. 

 

Referanseområder 

Arbeidsgruppen anbefaler en videreføring av eksisterende referanseområder. 

Representantene for tarenæringa har stilt spørsmål ved om det er mulig å åpne noen av dagens 

referanseområder og erstatte disse med referanseområder innenfor allerede vernede områder. 

Havforskningsinstituttet har anbefalt at referanseområdene blir stående som i dag. 

 

Biomassemodeller 

Arbeidsgruppen beklager at det pågående arbeid med utvikling av biomassemodeller for å 

kunne beregne biomassen av stortare langs norskekysten, ikke er ferdig slik at dette kunne 

vært hensyntatt i arbeidet med rullering av tareforskriftene. 

Ifølge Havforskningsinstituttet vil den beste forvaltningsstrategien være optimal 

ressursutnyttelse samtidig som tareskogens økosystemfunksjonalitet opprettholdes. En 

biomassemodell vil være grunnlaget for en slik forvaltningsstrategi gjennom å avsette mer 

definerte områder med godt ressursgrunnlag til tarehøsting, samtidig som høstingen begrenses 

i andre områder der tareskogen dermed får bedre vilkår til å utvikle klimakssamfunn og 

økologisk funksjonalitet. Det er også stor sannsynlighet for at det er betydelige areal i dagens 

høstefelt hvor det ikke vokser stortare, eller areal som er lite egnet for tarehøsting av andre 

årsaker. En klarere avgrensing av høsteareal innenfor hver sektor, basert på biomassemodeller 

for stortare, høstehistorikk og bunntopografi, vil bedre synliggjøre de områdene som er 

aktuelle for tarehøsting. Havforskningsinstituttet anbefaler å ikke endre forvaltningsstrategi 

før biomassemodellen er ferdig utviklet. 

Dersom det kommer ny kunnskap som påvirker forvaltningsstrategien vesentlig eller det 

gjøres nye erfaringer i forskriftsperioden, forutsetter arbeidsgruppen at Fiskeridirektoratet tar 

initiativ til en ny gjennomgang av forskriften. 

 

Fredning 



Arbeidsgruppen vil anbefale at forbudet mot høsting i den nordre delen av Trøndelag 

videreføres, men utvides med en måned, slik at fredningsperioden blir 1. januar til 31. mai. 

Tarenæringen minner om at denne konkrete fredningen er en type føre-var-forvaltning som 

følge av manglende kunnskap om taretrålingens eventuelle påvirkning på gyteadferd eller 

gytesuksess for torsk. Tarenæringen påpeker dessuten at en i forrige forskriftsrunde frivillig 

gikk med på forbud mot høsting i perioden 1.1 til 30.4 etter anbefaling fra fiskerne. Vi ser 

ikke at det er lagt fram dokumentasjon som tilsier at denne perioden bør utvides. 

Dette ble gjennomført under forutsetning av at HI skulle gjennomføre forskningsprosjekt for å 

utrede mulige effekter av tarehøsting på torskens gyting i området. Resultatene fra dette 

arbeidet skal foreligge i 2019. 

Arbeidsgruppen anbefaler også å videreføre et forbud mot høsting i gjeldende felt fra og med 

20E til og med 26A. Dette vil ivareta hensynet til gyte- og oppvekstområdene i området og 

eventuelle effekter på fisk i gyteperioden. 

Arbeidsgruppa tilrår at høstingsfelt 68C til 54A og 69A til 83C i gjeldende forskrift for Sør-

Trøndelag, fortsatt er stengt for taretråling, da bestanden av tare er svak grunnet nedbeiting 

fra kråkeboller slik Havforskningsinstituttet har dokumentert og gitt råd om. 

 

Avsluttende kommentarer 

Arbeidsgruppene i Trøndelag og Møre og Romsdal ber Fiskeridirektoratet om å prioritere 

tilgjengeliggjøring av data fra tarehøsting og forbedring av kartløsningene i 

Fiskeridirektoratets database, slik at disse i større grad kan svare ut allmennhetens behov for 

informasjon.  

 

Videre ber de to fylkesvise arbeidsgruppene om at Fiskeridirektoratet ser nærmere på hvordan 

høstefeltene kan fremstilles i kartløsningen slik at det bedre fremgår hvor disse avgrenses i 

vest, når dybdeforhold gjør det uaktuelt med tarehøsting. 

Ved neste rullering av de regionale forskriftene ber arbeidsgruppene i Trøndelag og Møre og 

Romsdal om at det legges opp til en felles prosess for fylkene med sikte på én felles forskrift. 

 

Vurdering: 

Arbeidsgruppen baserer sine tilrådinger på en kunnskapsbasert tilnærming, basert på forskning 

og tilrådinger, først og fremst på kunnskap tilført fra Havforskningsinstituttet.  

 

Taretråling er et uttak av ressurser som har ulike interessefelt fra tarenæringen, fiskerne og 

naturinteresser. Forskningen har ikke entydige konklusjoner på alle problemstillinger, og i 

tillegg er det variasjoner langs kysten og lokale forhold som gjør hele bildet komplekst. 

 

Forvaltningsplan for verneområdene i Froan i Frøya kommune ble vedtatt i 2015. Den sier at 

taretråling anses som en virksomhet som kan endre de naturgitte forholdene i 

naturreservatet og er dermed ikke tillatt.  

Frøya kommune mener på bakgrunn av dette at felt for taretråling skal legges utenom 

naturreservatet. 

 

Frøya kommune slutter seg til arbeidsgruppens tilrådning til ny regional forskrift om høsting 

av tare i Trøndelag. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 



Høsting av tare reguleres i havressursloven. Høsting av tare er for Trøndelag hjemlet i egen 

forskrift som angir hvor høsting av tare er tillatt. Forskriften bestemmer hvilke områder som 

skal være stengt for taretråling og hvilke som kan høstes i angitte tidsrom. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Øyvor Helstad Arkiv: U43 &13  

Arkivsaksnr.: 19/1184    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

HØRING - TILRÅDNING TIL NY FORSKRIFT OM HØSTING AV TARE I MØRE 

OG ROMSDAL  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune slutter seg til arbeidsgruppas forslag om tilrådning til ny regional forskrift om 

høsting av tare i Møre og Romsdal. 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Høringsdokument: Rapport med tilrådning til ny regional forskrift om høsting av tare i 

Møre og Romsdal – forslag fra arbeidsgruppen  

2. Anmodning om vurdering - Høsting av tare i Møre og Romsdal og Trøndelag - 

Havforskningsinstituttet 

3. Statistikk 

4. Referanseområder – Havforskningsinstituttet 

5. Tilstandsvurdering av B-felt for tarehøsting i Møre og Romsdal i 2017 

6. Vurdering av høstesyklus - Havforskningsinstituttet 

 

  

Saksopplysninger:   

Etter oppdrag fra Fiskeridirektoratet har Møre og Romsdal Fylkeskommune ledet arbeidet 

med revisjon av forskrift for høsting av tare i Møre og Romsdal. Eksisterende forskrifter for 

Møre og Romsdal utløper 30. september i år. Ny forskrift skal tre i kraft fra 1. oktober 

2019. 

 

Fiskeridirektoratet vedtar regionale forskrifter om hvor og når det er lov å høste tare i 

de enkelte regionene, jf. forskrift 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5. 

 

Arbeidsgruppen er satt sammen av representanter for kystkommunene fra tre 

regionråd, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fiskeridirektoratet region Midt, Romsdal 

Fiskarlag og representanter fra næringa. Det har dessuten deltatt observatører fra ulike miljøer 

i arbeidet. Fylkeskommunen leder, koordinerer arbeidet og er sekretariat for arbeidsgruppen. 

 



Arbeidet har vært gjennomført i en parallell prosess med Trøndelag og arbeidsgruppene i de 

to fylkene har hatt to felles møter.  

 

Høringsfrist er 1. juni 2019 

 

Arbeidsgruppen har lagt stor vekt på at arbeidet skal bygges på et så godt kunnskapsgrunnlag 

som mulig. I løpet av arbeidsprosessen i gruppen er det blitt hentet inn ny og oppdatert 

fagkunnskap i den grad slik kunnskap har foreligget eller vært mulig å innhente innenfor 

tidsrammene.  

 

Tilråding fra arbeidsgruppen  

Arbeidsgruppen baserer sine tilrådinger på en kunnskapsbasert tilnærming, basert på forskning 

og tilrådinger, først og fremst på kunnskap tilført fra Havforskningsinstituttet.  

Tilrådingen fra arbeidsgruppen er i samsvar med tilrådingen fra arbeidsgruppen for Møre og 

Romsdal.  

 

Inndeling av høstefelt  

Arbeidsgruppen tilrår at høstefeltene i Møre og Romsdal deles inn i øst-vest retning med en 

bredde på 1 nautisk mil, der grensen mellom feltene følger hvert hele breddeminutt.  

 

Omlegging av høstefeltene til ny struktur innebærer en vesentlig reduksjon i volum av stortare 

som kan forventes tilgjengelig for høsting over de neste årene. Tarenæringen forutsetter 

derfor at det etableres overgangsordninger som kompenserer for dette.  

 

Høstesyklus  

Arbeidsgruppens flertall tilrår at høstesyklusen økes med ett år i forhold til dagens syklus på 5 

år, slik at vi får en 6-årig høstesyklus.  

Havforskningsinstituttets overvåkings- og forskningsprogram viser at taren 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. 

 

Et mindretall i arbeidsgruppen, bestående av representantene for tarenæringen FMC 

BioPolymer AS (DuPont Nutrition Norge AS) og Nutrimar Seaweed AS, tilrår at 

høstesyklusen i begge fylkene beholdes uendret på 5 år. Tarenæringen påpeker at det ikke er 

framlagt dokumentasjon som viser noen skadeeffekter av dagens praksis med 5 års 

høstesyklus. Næringa viser til at det har vært høstet tare i rundt 60 år og at et uttak på mindre 

enn 1 prosent av beregnet biomasse tilsier at tareressursen høstes på en bærekraftig måte. De 

mener at det kreves mer forskning rundt tareskogens begroingsorganismer (epifyttsamfunn) 

før det kan trekkes sikre konklusjoner om at disse krever lengre tid til restitusjon etter høsting 

enn 5 år. Se også vedlagte innspill fra tarenæringen.  

 

Organisering 

Arbeidsgruppen tilrår en organisering av høstefeltene slik at nabofelt ikke høstes i påfølgende 

sesonger. 



 

Start-/stoppdato 

Arbeidsgruppen ser ingen problemer med at start- og stoppdato harmoniseres i forhold til 

Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, slik at feltene er åpne fra 1. september til 31. 

august, med virkning fra 1. september 2020. 

 

Referanseområder 

Arbeidsgruppen anbefaler en videreføring av eksisterende referanseområder. 

Representantene for tarenæringa har stilt spørsmål ved om det er mulig å åpne noen av dagens 

referanseområder og erstatte disse med referanseområder innenfor allerede vernede områder. 

Havforskningsinstituttet har anbefalt at referanseområdene blir stående som i dag. 

 

Biomassemodeller 

Arbeidsgruppen beklager at det pågående arbeid med utvikling av biomassemodeller for å 

kunne beregne biomassen av stortare langs norskekysten, ikke er ferdig slik at dette kunne 

vært hensyntatt i arbeidet med rullering av tareforskriftene. 

Ifølge Havforskningsinstituttet vil den beste forvaltningsstrategien være optimal 

ressursutnyttelse samtidig som tareskogens økosystemfunksjonalitet opprettholdes. En 

biomassemodell vil være grunnlaget for en slik forvaltningsstrategi gjennom å avsette mer 

definerte områder med godt ressursgrunnlag til tarehøsting, samtidig som høstingen begrenses 

i andre områder der tareskogen dermed får bedre vilkår til å utvikle klimakssamfunn og 

økologisk funksjonalitet. Det er også stor sannsynlighet for at det er betydelige areal i dagens 

høstefelt hvor det ikke vokser stortare, eller areal som er lite egnet for tarehøsting av andre 

årsaker. En klarere avgrensing av høsteareal innenfor hver sektor, basert på biomassemodeller 

for stortare, høstehistorikk og bunntopografi, vil bedre synliggjøre de områdene som er 

aktuelle for tarehøsting. Havforskningsinstituttet anbefaler å ikke endre forvaltningsstrategi 

før biomassemodellen er ferdig utviklet. 

Dersom det kommer ny kunnskap som påvirker forvaltningsstrategien vesentlig eller det 

gjøres nye erfaringer i forskriftsperioden, forutsetter arbeidsgruppen at Fiskeridirektoratet tar 

initiativ til en ny gjennomgang av forskriften. 

 

Avsluttende kommentarer 

Arbeidsgruppene i Møre og Romsdal og Trøndelag ber Fiskeridirektoratet om å prioritere 

tilgjengeliggjøring av data fra tarehøsting og forbedring av kartløsningene i 

Fiskeridirektoratets database, slik at disse i større grad kan svare ut allmennhetens behov for 

informasjon.  

 

Videre ber de to fylkesvise arbeidsgruppene om at Fiskeridirektoratet ser nærmere på hvordan 

høstefeltene kan fremstilles i kartløsningen slik at det bedre fremgår hvor disse avgrenses i 

vest, når dybdeforhold gjør det uaktuelt med tarehøsting. 

Ved neste rullering av de regionale forskriftene ber arbeidsgruppene i Trøndelag og Møre og 

Romsdal om at det legges opp til en felles prosess for fylkene med sikte på én felles forskrift. 

 

 

Vurdering: 

Arbeidsgruppen baserer sine tilrådinger på en kunnskapsbasert tilnærming, basert på forskning 

og tilrådinger, først og fremst på kunnskap tilført fra Havforskningsinstituttet.  

 



Taretråling er et uttak av ressurser som har ulike interessefelt fra tarenæringen, fiskerne og 

naturinteresser. Forskningen har ikke entydige konklusjoner på alle problemstillinger, og i 

tillegg er det variasjoner langs kysten og lokale forhold som gjør hele bildet komplekst. 

 

Frøya kommune slutter seg til arbeidsgruppens tilrådning til ny regional forskrift om høsting 

av tare i Møre og Romsdal. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Høsting av tare reguleres i havressursloven. Høsting av tare er for Møre og Romsdal hjemlet i 

egen forskrift som angir hvor høsting av tare er tillatt. Forskriften bestemmer hvilke områder 

som skal være stengt for taretråling og hvilke som kan høstes i angitte tidsrom. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: L10 &13  

Arkivsaksnr.: 19/621    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

HØRINGSUTKAST - ROAN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-

2030  

 

 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre tar høringsutkast til kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Roan 

kommune til orientering, og ønsker lykke til videre med arbeidet.  

 

 

Vedlegg: 

Høringsbrev fra Roan kommune.  

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune mottok 29.04.2019 kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Roan 

kommune til høring. Høringsfristen er satt til 09.06.2019. 

 

I følge planbeskrivelsen skal revidering ha følgende fokus:  

 

Rulleringen har som mål å gi forutsigbarhet i arealforvaltningen, først og fremst i 

strandsonen og i sjøområdene. Det er også et mål å få en godt forankret og anvendelig 

kommuneplan.  

 

Delmål  

• • Tilrettelegge for fiskeri og havbruk  

• • Tilrettelegge for småbåthavner og naust  

• • Vurdere behov for skjerming av områder fra tarehøsting  

• • Spisse gjeldende bestemmelser og retningslinjer  

 

Byggeområder  

Det skal i utgangspunktet ikke vurderes endringer i byggeområder for næring, bolig 

og fritidsbolig i denne rulleringen. Derimot vil det bli gjort en vurdering av 

eksisterende og framtidige naustområder.  

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag  

Det pågående arbeidet med kystsoneplan for Namdalen innbefatter Roan kommune. 

Arbeidet skal så langt det er mulig i tid, samordnes ved rullering av arealdelen. 

Behovet for å legge inn nye småbåthavner i planen skal også vurderes.  



 

Hensynssoner  

Gjeldende hensynssoner på land foreslås videreført. Bruken av hensynssoner vil bli 

vurdert i sjø.  

 

Risiko og sårbarhetsanalyse  

ROS – analyse i gjeldende arealdel skal revideres.  

 

Bestemmelser  

Gjeldende bestemmelser skal revideres. 

 

I høringsperioden har det blitt avholdt et folkemøte og dialogmøter med akvakultur- og 

fiskerinæringen. I disse møtene har det kommet generelle innspill til planarbeidet. Videre har 

det innen fristen kommet inn 10 uttalelser til planprogrammet og 16 innspill til planen. 

 

Planforslaget inneholder endringer innen: 

 boligbebyggelse  

 fritidsbebyggelse 

 naust 

 kombinert formål bolig- og fritidsbebyggelse 

 fritids- og turistformål 

 næringsbebyggelse 

 småbåtanlegg 

 

Fiskeri er ivaretatt ved avsetting av låssettingsplasser og områder med bruk av aktiv redskap. 

Områder innenfor ankerfestene til oppdrettsanlegg avsatt som sikringssone. 

Det er videre gjort en vurdering av hvilke arealer som bør vernes fra tarehøsting av hensyn til 

natur og miljø. Disse er avsatt som naturområde i sjø. 

 

I tråd med føringene i planprogrammet er det foretatt en revidering av bestemmelsene til 

planen. Planen samsvarer godt med kommuneplanens samfunnsdel fra 2015 og ivaretar 

relevante regionale og nasjonale hensyn. 

 

Rådmannens vurdering: 

Roan kommune har lagt høringsforslag til kommuneplanens arealdel 2019-2030 ut til offentlig 

ettersyn og høring ihht. Plan-og bygningsloven. Hovedfokuset for revideringen er forvaltning 

av strandsone og sjøarealene.  

Rådmannen anbefaler at kommunestyret tar planforslaget til orientering og ønsker Roan 

kommune lykke til videre med arbeidet.  

 

Forhold til overordna planverk: 

I henhold til plan- og bygningsloven.  

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: P10 &13  

Arkivsaksnr.: 18/2782    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

HØRING - KOMMUNEPLANENS AREALDEL OSEN KOMMUNE 2019-2030  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre tar høringsutkast til kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Osen 

kommune til orientering, og ønsker lykke til videre med arbeidet. 

 

 

Vedlegg: 

Høringsbrev fra Osen kommune. 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune mottok 13.05.2019 kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Osen kommune 

til høring. Høringsfristen er satt til 28.06.2019. 

 

I følge planbeskrivelsen skal revideringen ha følgende fokus:  

 Byggeområder  Det skal ikke vurderes endringer i byggeområder for næring, 

    bolig og fritidsbolig i denne rulleringen. Derimot vil det bli  

    gjort en vurdering av eksisterende og framtidige naustområder.  

 Masseuttak  Videreføring av område båndlagt med tanke på regulering til 

    pukkverk innerst i Svesfjorden skal vurderes i forbindelse med 

    dette arbeidet  

 LNF(R)-områder  Områder med svært viktig og viktig dyrkamark skal ikke  

    bygges ned.  

 Bruk og vern av sjø og Det pågående arbeidet med interkommunal kystsoneplan  

vassdrag   innbefatter Osen kommune. Arbeidet skal brukes som grunnlag 

    ved revidering av arealdelen. Behovet for å legge inn nye  

    småbåthavner i planen skal også vurderes. 

 Hensynssoner  Gjeldende hensynssoner på land foreslås videreført. Bruken av 

    hensynssoner vil bli vurdert i sjø. 

 Risiko og sårbarhet ROS-analysen i gjeldende arealdel for sjøarealene skal  

    revideres. 

 Konsekvensutredning Konsekvensutredningen skal beskrive virkninger for nye tiltak.  

 

Planforslaget gjenspeiler samfunnsdelens satsing på vekst i innbyggertallet og 

næringslivet ved at det er satt av attraktive områder til boligbygging, fritidsbebyggelse 



og næringsutvikling, som videreføring fra gjeldende plan. Landbruksjorda er skjermet 

for utbygging ved at den er vist til LNF(R)-formål, havområdene viser store områder 

for fiske, samtidig som det åpnes for akvakultur. Det er også vist områder for fritids- 

og turistformål og nye og eksisterende småbåthavner er tatt inn. 

 

Vurdering: 

Osen kommune har lagt høringsforslag til kommuneplanens arealdel 2019-2030 ut til offentlig 

ettersyn og høring ihht. Plan-og bygningsloven. Rådmannen anbefaler at kommunestyret tar 

planforslaget til orientering og ønsker Osen kommune lykke til videre med arbeidet. 

 

Forhold til overordna planverk: 

I tråd med plan- og bygningsloven.  

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U60 &18  

Arkivsaksnr.: 19/1375    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

COOP MAUSUND SØKNAD TYPISK TURISTSTED  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune definerer Mausund som «typisk turiststed» 

2. Frøya kommune, på vegne av Coop Mausund, søker Fylkesmannen i Trøndelag om at 

Mausund blir definert som «typisk turiststed» 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad fra Coop Mausund 

 

Saksopplysninger:   

 

Coop Mausund SA betjener fastboende på de veiløse øyene Mausund og Bogøya samt 

sekundærbeboere og tilreisende.  

 

Frøya har fortsatt flere øysamfunn uten fastlandsforbindelse fra Sula i sør til Froan i nord. Alle 

øysamfunn har opplevd, i større eller mindre grad, en tilbakegang i folketallet de siste tiårene, 

men Mausund har siden århundreskiftet klart å bremse utviklingen. Det er bygd nye 

eneboliger hvert år de siste årene og flere barnefamilier har flyttet til øya. Mausund feltstasjon, 

som har fått mye medieoppmerksomhet både regionalt og nasjonalt, er etablert og har bidratt 

til flere helårs arbeidsplasser, og det jobbes aktivt med å få etablert en folkehøgskole i 

Øyrekka med Mausund som hovedlokasjon. Det er fiskemottak, kysthistorisk museum og 

oppvekstsenter med barnehage og barne- og ungdomsskole som betjener alle de bebodde 

øyene i «sørværa».  

 

Coop Mausund ligger like ved fergeleiet på Måøya og er ved siden av feltstasjonen og 

oppvekstsenteret den største arbeidsgiveren i fiskeværet, med tre heltidsansatte og tre 

deltidsansatte. Viktigste erhvervsvei er imidlertid fortsatt fiskeri. Mausund er det største 

fiskeværet mellom Lofoten i nord og Møre og Romsdal i sør, målt i antall båter i drift. Det er 

fergeforbindelse til Dyrøy på «Fast-Frøya», og overfarten tar ca 45 minutter.  

 

I takt med at antall fastboende har gått tilbake siden 1970-tallet har antall sekundærbeboere 

økt. Dette er i stor grad folk med familiær tilknytning til Mausund, som har arvet eller tilegnet 



seg eiendommer som brukes som fritidsboliger. Enkelte av disse oppholder seg mer eller 

mindre fast på øya fra vår til høst – og flere ukependler mellom Trondheims-regionen og 

Mausund. De siste årene har imidlertid et raskt økende antall turister som besøker Mausund 

uten å ha tilknytning til fiskeværet, også blitt et viktig innslag. Det må her nevnes at Utihavet-

festivalen (årlig) og utendørsspelet Oda fra havet (annethvert år) tiltrekker seg flere tusen 

tilreisende. Det er også utviklet turistindustri på Mausund, som handler om alt fra 

bespisning/utesteder til motelldrift og utleie av hus til overnatting, ørne- og selsafari samt 

mulighet for å booke fisketur med erfarne fiskere. 

 

Omsetningen i sommerukene helt avgjørende for driften av butikken. Det er denne 

omsetningen som skaper bedriftens resultat – og som bidrar til at de også resten av året klarer 

å opprettholde en god nærbutikk i fiskeværet, med et bredt tilfang av varer. Med 45 minutters 

fergetur fra Fast-Frøya er en god nærbutikk helt essensielt for å bevare fast bosetning 

gjennom hele året.  

 

Coop Mausund SA, som er et selvstendig, lokalt styrt samvirkelag, har foruten dagligvarer 

også egen avdeling for faghandel samt et visst sortiment av trelast. I tillegg satses det på salg 

av drivstoff til så vel biler som båter. Man har også tankanlegg for større fartøy i tilknytning til 

ferge- og hurtigbåtkaia. 

 

Etableringen av faghandel og trelasthandel for få år tilbake, var et ledd i arbeidet med å 

begrense handelslekkasjen til fastlandet. De oppdaget at ikke minst feriefolk som måtte over 

til fastlandet for å handle til årlig vedlikehold av eiendommene, og som i den forbindelse måtte 

vente flere timer på båt tilbake, gjorde unna «storhandel» når de først hadde muligheten. Etter 

at de la om driften erfarte de at omsetningen også av dagligvarer i sommerukene økte med ca 

10 prosent. 

  

I dag ser de at de har betydelig lekkasje i forbindelse med at folk som drar fra øya på søndager 

etter helge- eller ukesopphold, ikke har anledning til å gjøre unna innkjøpene for kommende 

dager. De har de siste årene merket økende etterspørsel fra kunder som ønsker seg 

søndagsåpent. Det er dessverre vanlig at reisende sommerstid må stå flere timer i fergekø få 

meter fra butikken på søndager. Dersom de hadde mulighet til å holde åpent noen timer 

søndag ettermiddag, er de overbevist om at de ville fått svært mye av omsetningen som i dag 

går til søndagsåpne forretninger i Trondheim, Orkanger og andre tettsteder på fastlandet. 

 

På bakgrunn av den avgjørende betydning omsetningen i turistsesongen har for 

opprettholdelse og utvikling av Coop Mausund, og dermed bevare fast bosetning i et av de 

mest livskraftige øysamfunn på trøndelagskysten, ber de om tillatelse til å holde søndagsåpent. 

Denne muligheten gis om Mausund blir definert som «typisk turiststed» av Fylkesmannen i 

Trøndelag. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen ser utfordringer med drift av butikk på Mausund, og den avhengighet de har av 

turister og fritidsboligeiere. De innsatser som Coop Mausund har gjort de senere år, har gitt 

resultat, noe som de ønsker å forsterke ytterligere. 

Innvilgning av søknad hos Fylkesmannen er ikke en enkel sak. Det kreves en god og 

underbygd søknad. Det er Frøya kommune som står som søker, på vegne av Coop Mausund. 

Graden av avhengighet av salg til tilreisende og fritidsboligeiere er avgjørende i 



Fylkesmannens vurdering av søknaden. Fra tidligere saker, ser vi at det også er andre 

elementer som Fylkesmannen anser som viktige for å oppfylle kriterier som typisk turiststed. 

Utforming av søknad skal skje i samarbeid med Coop Mausund. 

 

Rådmannen foreslår: 

 

1. At Frøya kommunen definerer Mausund som «typisk turiststed» 

2. At Frøya kommune, på vegne av Coop Mausund, søker Fylkesmannen i Trøndelag om 

at Mausund blir definert som «typisk turiststed» 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 19/1379    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE - INTENSJONSAVTALER  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune inngår intensjonsavtaler med Skarsvaag Boats AS og 

Servicebrygga AS 

2. Rådmann gis i oppdrag å sluttføre avtalene 

 

 

Vedlegg: 

 

Utkast intensjonsavtale mellom Frøya kommune og Skarsvaag Boats AS 

Utkast intensjonsavtale mellom Frøya kommune og Servicebrygga AS 

Skisse næringsområde 

 

Saksopplysninger:   

 

I planleggingen av Uttian Næringsområde, har kommunen vært i dialog med to aktører; 

 

1. Skarsvaag Boats AS 

2. Servicebrygga AS 

 

Skarsvaag Boats er i stort behov av større og formålsenlige lokaler. Deres del av 

næringsområdet omfatter ca 9,0 daa. 

Servicebrygga er i samme situasjon. Utviklingen av bryggeriet har vært svært positiv og 

dagens lokaler er ei utfordring for veksten. De har samtidig større planer for utvidelse av 

virksomheten. I tillegg ønsker de å samlokalisere flere av bedriftene under samme tak. Deres 

del av næringsområdet omfatter ca 5,4 daa. 

 

Frøya kommune har som strategi å opparbeide næringsområder, for så å leie ut til 

virksomheter etter selvkostprinsippet. I avtalen ligger også en opsjon på erverv av arealet. 

Utkast til avtaler er kommunisert til begge aktørene. 

 

Aktørene har deltatt i utforming av arealet, tilpasset deres virksomhet. 

 

Vurdering: 

 



Rådmannen mener det er viktig at det inngås intensjonsavtaler med potensielle festere/ 

leietakere på næringsareal kommunen opparbeider. Dette er en forsikring for at økonomien i 

investeringen ivaretas. Rådmannen er også tilfreds med at aktørene aktivt har deltatt i 

utforming av arealet, slik at det anpasses til deres behov. 

 

Rådmannen tilrår at det inngås intensjonsavtaler med Skarsvaag Boats AS og Servicebrygga 

AS. Rådmannen gir administrasjonen i oppdrag å sluttføre avtalene. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/1285    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

VALG TIL STYRET I DALPRO  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Følgende medlem til styret i Dalpro velges for 2 år: 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Medlem Varamedlem 

Gunn Heidi Hallaren, Frøya Aleksander Søreng, Frøya 

  

 

  

 

Vurdering: 

 

Da Gunn Heidi Hallaren ikke tar gjenvalg, må det velges nytt medlem til styret i Dalpro. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 19/820    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

DRIFTS- OG AKTIVITETSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG 

ORGANISASJONER 2019 SØKNAD OM KULTURMIDLER 

 

Forslag til vedtak: 
Frøya kommune har avsatt totalt kr. 310 000 som drifts- og aktivitetstilskudd for frivillige lag og 

organisasjoner. Kr. 200 000 bevilges til idretten øremerket aktive barn og unge i aldergruppen 0-19 

år. Fordelingen av denne potten foretas av Frøya Idrettsråd i tråd med samarbeidsavtale inngått 

mellom kommunen og idrettsrådet.  

Resten, kr 110.000 kr fordeles slik, ihht til retningslinjene: 

Stølan Grendalag Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Skjønhals Kretslag Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Bogøy Velforening Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Sauøy Velforening Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Uttian Grendalag Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Sula Grendalag Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Dyrøy Grendalag Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Titran Grendalag Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Mausund Grendalag Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Inntian Velforening Aktiviteter/vedlikehold   3 205 

Sørburøy Velforening Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Klubben Grendalag Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Nordskag og Kverva Grendalag Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

Grendalaget Lyngblomst Aktiviteter/vedlikehold   7 215 

        

Trøndelag Kysthistoriske Museum 
Museum, Kysthistorie, 
Vingleia fyr m.m.   5 000 

Mausund Seniordans 
Sosialt samvær gjennom 
dans   1 500 

Frøyværingen 
Gratis kurs i husflid for barn 
og unge   1 500 

Sangkoret Havdur Ny satsing på barn og unge   5 000 

Øyrekka Turistinformasjon Webside for turistnæringa    0 

SUM   110    000 

 

 

Vedlegg: 



 

- Kopi av søknadsskjema og kriterier 

 

Saksopplysninger:   
 

Midlene ble annonsert i frøya.no og Hitra/Frøya samt på kommunens hjemmeside og facebookside. 

Tilskuddene ble også bekjentgjort gjennom facebooksiden til Frøya Idrettsråd samt mailer til lagene, 

herunder grendalagene. Det ble også sendt ut påminning før fristens utløp. 

Frøya kommune hadde ved fristens utløp mottatt 26 søknader, hovedsakelig fra 

grendalag/velforeninger og idretten. Årets antall er lavere enn i 2018. 

Alle søknader er grundig gjennomgått og vurdert opp mot de kriterier som er vedtatt for ordningen. 

Kriteriene framgår av vedlegg til saken. 

Idrettens andel av midlene skal etter vedtak i denne saken fordeles av Frøya Idrettsråd med 

assistanse fra Frøya kommune. Idrettsrådet har som prinsipp at barn og unge i alderen 0-19 år 

prioriteres, Det aktive utøvere som her legges til grunn. Ved gjennomgang søkes det midler for 504 

aktive, mot 525 i 2018. 

Fordelingsmøte i Frøya Idrettsråd vil bli avholdt så snart formannskapet har fattet vedtak i denne 

saken. 

Vurdering: 
 

Gjennom en grundig gjennomgang av søknadene har rådmannen skaffet seg et godt inntrykk av det 

enorme arbeidet som legges ned av ulønnede ildsjeler, ledere, trenere og foreldre i Frøya 

kommune. I et folkehelseperspektiv er all frivillig innsats viktig, enten det gjelder fysisk aktivitet 

innenfor idretten eller trivsel og inkludering i grendene. Både innenfor idretten og aktive grendelag 

samt andre organisasjoner legges det årlig ned tusenvis av dugnadstimer for at frøyværingene skal 

ha en aktiv og spennende fritid.  

Når det gjelder de etablerte grendelaga har rådmannen valgt å legge seg på likt tilskuddsbeløp til 

alle med unntak av Inntian der det kun er registrert en fastboende og få sosiale aktiviteter, men 

dette jobbes det med.  Alle lagene kan vise til stor innsats både i aktiviteter og arrangementer samt 

en stor innsats i å ta vare på grendehus som fungerer som viktige sosiale arenaer i 

lokalsamfunnene. Når det gjelder Inntian er tilskuddet ment som bidrag til rehabilitering av det 

gamle bedehuset på øya som også skal fungere som grendehus. Som man vil se av oversikten har 

rådmannen enda ikke registret samme aktivitet på Sistranda som i resten av kommunen, heller 

ingen søknad. 

Rådmannen har valgt å redusere potten til idretten fra 210 000 i 2018 til kr. 200 000. Dette er med 

bakgrunn i at antall aktive det søkes for er sunket fra 525 i 2018 til 504 i 2019, samt at kommunen 

fra andre halvår 2018 har innført «gratis halleie» til barn og unge også for å kunne øke potten til de 

andre lagene. 

Den eneste søknaden rådmannen har innstilt uten tilskudd er Øyrekka Turistinformasjon. Øyrekka 

Turistformasjon skriver i søknaden at de er en interesseorganisasjon for turistnæringa i øyrekka og 

på Titran. Rådmannen mener at dette er en organisasjon som ikke faller inn under kriteriene som 

sier «Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere aktivitet i de frivillige lag og organisasjonene 

innenfor kulturområdet i Frøya Kommune». Dette er et godt tiltak, men er etter rådmannens 



vurdering ikke i målgruppen for tilskuddet 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 19/768    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

SØKNAD OM NMK FRØYAS KLUBBHUS  

 

Forslag til vedtak: 
Frøya kommune ser positivt på NMK Frøyas etablering av klubbhus ved Frøya Motorsportsenter. 

Likevel avslår Frøya Kommune NMK sin søknad på kr. 2 500 000, da kommunen har bidratt til 

klubben tidligere, jfr. vurderinger som vist i saken.  

Frøya kommune gir ikke denne type bidrag med hensyn til likhetsprinsippet mot andre aktører i 

Frøyasamfunnet med like interesser. 

 

 

Vedlegg: 

- Søknad om fra NMK Frøya om støtte til klubbhus. 

 

  

  

Saksopplysninger:   

 
NMK Frøya søker Frøya kommune om et tilskudd på kr. 2 500 000 for å realisere sitt lenge planlagte 

klubbhus ved Frøya Motorsportsenter på Flatval. I tillegg budsjetterer de med bidrag fra 

næringslivet på til sammen kr. 2 600 000, kr. 1 000 000 i spillemidler, Gjensidigestiftelsen kr. 

500 000 samt egne midler og dugnad med en samlet verdi på kr. 2 000 000. 

Prosjektet har en beregnet kostnad på til sammen kr. 8 600 000. 

Rådmannen ser positivt på planene til NMK Frøya om etablering av klubbhus, men kan ikke innstille 

på et kommunalt tilskudd på kr. 2 500 000. Dette har ikke Frøya kommune rom for i sine budsjetter. 

NMK Frøya gjør en formidabel jobb for barn og ungdom gjennom frivillig arbeid, men tilskudd til et 

enkelt idrettslag i denne størrelsesorden er det vanskelig å anbefale. 

 

 

 

 

 

 

Vurdering: 
 



Planene om klubbhus er ikke av nyere dato. Allerede i 2015 fikk NMK Frøya innvilget spillemidler 

med kr. 1 000 000, midler som Frøya kommune forskutterte til klubben samme år. I tillegg har Frøya 

kommune bidratt med i overkant av kr. 60 000 til erverv av grunn. 

Når NMK Frøya søkte og fikk innvilget spillemidler i 2015 var prosjektet kostnadsberegnet til kr. 

4 896 350, det vil si at prosjektet har økt i kostnad med kr. 3 705 000 fram til 2019. 

Det kan videre legges til at NMK Frøya har fått bidrag fra SalMar-fondet til samme formål med til 

sammen kr. 49 000 i årene 2016, 2017 og 2018. 

Det kan videre legges til at fristen for ferdigstilling av prosjektet er gitt en utsettelse flere ganger av 

fylkeskommunen. Den opprinnelige fristen var juni 2017, den er forlenget flere ganger og gjeldende 

frist for ferdigstilling er nå satt til 1. november 2019, en frist fylkeskommunen kaller siste frist.  

Overholdes ikke denne fristen vil tildelingen av spillemidler på kr. 1 000 000 falle bort. Spillemidler 

utbetales ikke fra fylkeskommunen før prosjektet er ferdigstillt og regnskapet er revidert og funnet i 

orden av kommunens revisor. 

Frøya kommune har bidratt mye for at NMK Frøya skal få realisert planene sine. Ut fra dette 

innstiller rådmann på å ikke imøtekomme søknaden på kr. 2 500 000.  

 

 

 

 



 

 

S

AKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: X03  

Arkivsaksnr.: 19/1378    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

TV-AKSJONEN NRK 2019  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Komiteen for TV-aksjonen 2019 settes sammen slik: 

Varaordfører – leder 

Opposisjonen – medlem 

Frivilligsentralen 

Frøya Ungdomsråd 

Roger Antonsen – oppvekst 

Knut Arne Strømøy - administrasjonen 

 

 

Vedlegg: 

- Fem ting du bør vite om TV-aksjonen 2019. 

- Invitasjon til kivk-off for kommunekomiteer. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon er blitt et felles møtepunkt for dugnad og 

frivillighet i Norge. Søndag 20. oktober 2019 går årets aksjon av stabelen. 

TV-aksjonen 2019 går til CARE Norge som kjemper for å gi kvinner muligheter til å stå på 

egne ben å bestemme over egne liv. Midlene går til kvinner i landene Mali, Rwanda, Niger, 

Myanmar, Den demokratiske republikk Kongo, Afghanistan, Burundi, Jordan og Palestina. 

Med midlene fra TV-aksjonen har Care beregnet at de kan nå ut til minst 400 000 kvinner i 

noen av verdens mest sårbare områder med sine programmer. Gjennom de 400 000 

kvinnene CARE Norge har kontakt med kan de nå ut til mer enn 1 500 000 mennesker Det er 

dokumentert gang på gang at kvinner som får hjelp også hjelper sine familier. 

I mottat brev fra fylkeskoordinator oppfordrers kommunene til å nedsette kommunekomite 

tidligere enn tidligere, påmelding til kick-off for kommunene har påmeldingsfrist 1. juni 2019.  

19/1378-1 TV-AKSJONEN NRK 2019  

  



 

Vurdering: 

Kommunekomiteen settes sammen som tidligere år. Politisk ledelse, frivilligheten, Frøya 

Ungdomsråd og administrasjonen er representert. Rådmannen ser at det er litt spesielt å velge 

politiske representanter i et valgår, men konstituering av nytt kommunestyre er muligens ikke i 

havn før aksjonsdagen så et eventuelt skifte av personer må vurderes når den tid kommer. 

Sittende komite har fungert bra.  

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/1377    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/1366    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 
Oppsummert sammenstilling av SWOT-analysen vedr politisk organisering utført av FSK, HFF, HFD, 

Brukerrådet og eldrerådet. 
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