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Høring - Rapport fra arbeidsgruppen for Trøndelag 
med utkast til ny regional forskrift for høsting av 
tare - høringsfrist 1.juni 2019 

  

 

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. 

 

Arbeidsgruppen vil etter høringen gå gjennom innspillene og innen slutten av august 

sende sin tilråding til ny regional forskrift til Fiskeridirektoratet sitt hovedkontor. 

Fiskeridirektoratet avgjør det nærmere innholdet, vedtar og iverksetter forskriften.  

Alle interesserte kan komme med innspill. 

 

Vedlagt legges arbeidsgruppens rapport med forslag til endringer i den regionale 

forskriften om høsting av tare i Trøndelag, på høring i perioden 2.5-1.6.2019. 

 

Høringsbrev og rapport med vedlegg finnes på fylkeskommunens hjemmeside: 

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/marin-

sektor/Marin-regional-utvikling/ 

 

Høringsfristen er 1. juni 2019.   

 

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/marin-sektor/Marin-regional-utvikling/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/marin-sektor/Marin-regional-utvikling/
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Høringsuttalelse sendes: 

Trøndelag Fylkeskommune 

Fylkets hus 

Postboks 2560 

7735 Steinkjer 

 

Eller på epost: 

postmottak@trondelagfylke.no 

Høringen bes merket arkivsak 2018/72447 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Leif Harald Hanssen 

   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
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Høringsliste: 

 

Leka kommune 

Vikna kommune 

Nærøy kommune 

Namsos kommune 

Fosnes kommune 

Flatanger kommune 

Osen kommune 

Roan kommune 

Åfjord kommune 

Bjugn kommune 

Ørland kommune 

Agdenes kommune 

Hitra kommune 

Frøya kommune 

Snillfjord kommune 

Hemne kommune 

 

Namdal regionråd 

Fosen regionråd 

Regionrådet for Orkdalsregionen 

 

Nordland fylkeskommune 

Møre og Romsdal fylkeskommune 

Bindal kommune 

Smøla kommune 

Aure kommune 

Halsa kommune 

 

Fylkesmannen i Trøndelag 

Fiskeridirektoratet Region Midt 

Fiskarlaget Midt-Norge 

Sjømat Norge Trøndelag 

NIVA 

NINA 

Havforskningsinstituttet 

Naturvernforbundet Trøndelag 

Norsk ornitologisk forening Trøndelag 

Forum for natur og friluftsliv i Trøndelag 

 

 

 

 

 


