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1. 

 

Innledning om felles sjøarealplan og presentasjon av planprogram av Chris-

tian Dunker Furuly i Henning Larsen/Rambøll 

- Se vedlegg til referat for hele presentasjonen 

- Videopresentasjonen vil også bli lagt ut.  

- Planprogrammet er ute på høring med frist 14.02.22. Det ønskes innspill til planarbei-

det.  

2. 1. Spørretimen 
 

Er det mulig å få tilgang til presentasjonen fra møtet? 

Svar: Ja, den vil legges ut sammen med referatet og videopresentasjonen. 

 

Går ut ifra at det allerede har vært diskusjoner omkring disponering av noen områder. 

Er det mulig å si noe om vurderinger og tanker så langt (selv om det er tidlig)? 

Svar: Disponering av ulike areal har ikke vært på agendaen i arbeidsmøter med kommunene så 

langt. Det er litt for tidlig å si så mye om disponering av ulike områder, og vi er i fasen hvor vi 

skal finne ut hvilke kriterier som det skal vurderes etter. 

 

Blir denne planen sett i sammenheng med planene til Hofseth i Røbbervika og Eids-

dal? 

Svar: Ja, planene for anleggene til Hofseth vil nok bli sett i sammenheng med Sjøarealplanen, 

men dette må vi komme tilbake til når vi vet flere detaljer om disse prosjektene.  

 

Savner tema knyttet til kulturminner i konsekvensutredningen. Ved fjorden finns det 

flere slike. 

Svar: Kulturminner må være med i konsekvensutredningen. Bra innspill.  

 

Arbeidet for lukka anlegg. Det er nå en målsetting for lakseelvene på Sunnmøre at det 

ikke skal komme flere åpne anlegg i Sunnmørsfjordene.   

Svar: Vi tar med oss innspillet. Tema om lukka anlegg må drøftes videre i planarbeidet.  

 

Vil sjøarealplanen inneholde en definisjon av hva som blir oppfatta som landbasert 

anlegg og som lukka anlegg? 
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Svar: Dette må vurderes nærmere. Viktig tema, og forskjellen må defineres, gjerne i samarbeid 

med Møre og Romsdal fylkeskommune og Fiskeridirektoratet som godkjenner slike planer.    

 

Vil total biomasse bli vurdert? 

Svar: Det er litt for tidlig å si noe konkret om dette. Vi tar det med oss i planarbeidet. 

 

Kjell: Gyteplasser: Etter 1996 har det ikke vandret inn torsk/hyse inn til fjorden. 

Hvordan vil dette bli vurdert i planarbeidet? 

Svar: Det er vanskelig å svare konkret på dette. Dette vil kunne vurderes av fageksperter. Fisk 

er selvfølgelig et viktig tema for planen.  

 

Tor Våler: Konsekvensanalyse: Tallfeste hva oppdrettsnæringen gir av arbeidsplasser 

til de respektive kommunene. Hva vil dette si i forhold til inntekter.  

Svar: Vi tar med oss dette videre i planarbeidet. Dette kan være aktuelt å vurdere. 

 

Biomasser: Vil det bli tatt hensyn til at området ligger i rød sone og i verdensarvområ-

det?  

Svar: Temaet må vurderes. Nye og gamle områder må vurderes opp mot ulike kriterier. Disse 

kriteriene må utarbeides i planarbeidet. Sannsynlig at det vil være begrensninger innenfor ver-

densarvområdet.  

 

Bemanning ressursgruppe: Turist- og havbruk er nevnt spesielt. Hva med andre næ-

ringstilknytninger? Naturvernforbundet? 

Svar: Det kan være aktuelt å ta med flere ulike interessenter i en ressursgruppe. Dette er ikke 

avklart enda. Det er heller ikke avklart om det skal være en ressursgruppe.  

 

Kjell: Laks: Blir omtalt ofte, men hva med sjøørretten? Denne er tilnærmet utryddet i 

fjordområdet. Fiskere fikk fisk fulle av lus. Hva kan gjøres for å få denne tilbake til 

fjorden? 

Svar: Også et aktuelt tema å ta dette opp. Kan legges en strategi for dette i planen. Det kom-

mer innspill fra Sykkylven kommune om at Møre og Romsdal jeger og fisk har et pågående pro-

sjekt på kartlegging av gytebekker for sjøørret i fylket. Deriblant Storfjorden. Dialog med MR 

jeger og fisk vil bli viktig for dette temaet. 

 

Brosmefisket var historisk viktig. Den lever av sjøkreps og trollhummer. Fram til 

midten av 80-tallet foregikk det fiske med line. I dag er den vekke. Hvordan vil det bli 

jobbet i planen for å sikre at fisken kommer tilbake? 

Svar: Det er for tidlig å si noe konkret om. Dialog med fageksperter vil være viktig. Kartlegging 

vil basere seg på eksisterende databaser og innspill til planprogrammet.  

 

Har Storfjordens venner gitt noen signal om at de vil sende en felles tilbakemelding fra 

fjord- og fjellgårdene langs fjorden, eller er det tenkt (eller det beste?) at den enkelte 

grunneier/forening melder inn sine synspunkter til planen? 

Svar: Storfjordens venner har ikke gitt noe signal foreløpig. Det oppfordres uansett til å sende 

inn ditt innspill og synspunkter til planen direkte, så kan Storfjordens venner sitt innspill komme i 

tillegg.  

 

Kan du eller Henning Larsen svare på spørsmål senere? 

Svar: Ja. Ta kontakt med Trude Krokenes Lian på epost: trude.lian@henninglarsen.com   
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