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Tingvoll kommune Møre og Romsdal - Uttalelse til 2 gangs offentlig ettersyn av 

interkommunal sjøområdeplan for Nordmøre  

 

Vi viser til oversendelse av 04.12.2017 angående utlegging av interkommunal plan 

for sjøområdene på Nordmøre til 2. gangs offentlig ettersyn. Vi viser også til vår 

tidligere uttalelse i saken, datert 06.02.2017. 

 

Vi finner det positivt at vår innsigelse av 06.02.2017 er vurdert og tatt til følge på alle 

punkt. Generelt er det nå avsatt areal i plankartet til regionalt og nasjonalt viktige 

områder for aktive redskap, kaste- og låssettingsplasser, gyte- og oppvekstområder 

og viktige områder for marint biologisk mangfold, på en tilfredsstillende måte. Vi 

kan dermed frafalle vår innsigelse til planen.       

 
 

Innspill fra Fiskeridirektoratet region Midt  

Vi har tidligere gitt råd til planarbeidet generelt, og konkret til hver enkelt av de 

deltakende kommunene som vi både forutsatte og anbefalte ble ivaretatt. Det er også 

blitt vist til vårt kartverktøy med blant annet kystnære fiskeridata og data for 

akvakulturnæringen. Målet har vært at nasjonalt og vesentlig regionalt viktige gyte- 

og oppvekstområder, kaste- og låssettingsplasser, bruksområder og naturmangfold 

beskyttes mot tiltak som kan være skadelig for egenskapene til og bruken av disse 

områdene. Samtidig ønskes det å tilrettelegge egnet areal for akvakulturnæringen. 

 

I plankartene til 1. gangs høring vurderte vi fremstillingen av fiskeri- og 

akvakulturinteresser og naturmangfold som både mangelfulle og ubalanserte. Det 

gjaldt spesielt i enkelte kommuner med betydelige fiskeriinteresser og viktig 

naturmangfold. Fiskeriinteresser av nasjonal og vesentlig regional betydning og 
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naturmangfold fremkom ikke på plankartene. Det var ingen kommuner som hadde 

avmerket noen form for naturmangfold. Dette til tross for en rekke registreringer i 

blant annet Naturbase, Mareano og Artsdatabanken. Vi anbefalte derfor at de 

kommunene som hadde registreringer av viktig naturmangfold i sine sjøområder tok 

hensyn til og ivaretok disse ved bruk av arealformål og hensynssoner for bevaring av 

naturmiljø.  

 

Det er derfor positivt at vi nå generelt registrerer at det i planforslaget er avsatt 

hensynssone H560 for viktige gyte- og oppvekstområder for uer, blålange og torsk, 

samt for biologisk mangfold som koraller og ålegress. Likeså er viktige kaste- og 

låssettingsplasser tatt inn i planen. Disse er nå inntegnet i plankartet som områder 

med spesielle bestemmelser, for eksempel er bestemmelsessone med arealnummer 

B1 oppgitt. De er også omtalt i bestemmelsene punkt 4.12 «Bestemmelsessoner for 

Kaste- og Låssettingssoner» med tilhørende tabell. Det sies at «I følgende områder har 

fiske prioritet, men friluftsliv og ferdsel er tillatt. Etablering av akvakulturanlegg tillates 

ikke.»  

 

Viktige områder for aktive redskap er også tatt inn i planen, avsatt som V 

Fiskeområder i plankartet. I bestemmelsenes punkt 3.1.1 C. V (Natur, fiske, ferdsel, 

friluftsliv) sies det at «I følgende områder har fiske prioritet, men friluftsliv og ferdsel er 

tillatt. Etablering av akvakulturanlegg tillates ikke». Vi vurderer dette som en god 

løsning for våre interesser.                                                       

 

Ved 2. gangs høring har Aure kommune foreslått to nye flerbruksområder (VKA). 

VKA48 vestover langs sørsiden av Grisvågøya til Berrøya er en utvidelse fra 

eksisterende flerbruksområde VKA24 (med lokalitet 33617 Gjerde), i tilknytning til 

utvidelsen i VKA4. Det nye VKA48 området ligger like ved vestlige del av et 

reketrålområde. Under forutsetning av at eventuelle fortøyninger ikke legger beslag 

på reketrålfeltet i Gjerdavika og vestover, har vi ingen motforestillinger til at det nye 

flerbruksområdet tas inn i planen. 

 

Det er også foreslått et nytt flerbruksområde, VKA49, øst for indre og ytre 

Fiskholmen, nordøst mot Krongelholmen og sørøst mot Stenholmen. Dette området 

ligger i et område med flere felt for passive redskap, og over en mindre del av det 

vestlige området til reketrålfeltet i Gjerdavika. Området bør begrenses i nordøstlig 

retning slik at det ikke kommer i konflikt med reketrålområdet, eventuelt at det tas 

inn i bestemmelsene at fysiske installasjoner ikke tillates innenfor det registrerte 

reketrålområdet.   
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For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det i bestemmelsenes punkt 3.2 VKA 

(Natur, fiske, ferdsel, friluftsliv og akvakultur) (jf. pbl. 11-9 nr. 3), i tredje avsnitt sies 

«Gjemnes kommune: For lokaliteten Jelkremneset i Gjemnes kommune (VKA 04 1557) gjelder 

vilkår fastsatt av Klima- og forurensningsdirektoratet (i brev av 04.10.2012)». Lokaliteten 

31017 Jelkremsneset ble trukket tilbake 30.03.2016 og er slettet i Akvakulturregisteret. 

Denne delen av avsnittet kan derfor med fordel fjernes.  

 

 

Gjennomgang av våre tidligere merknader og innsigelse 

Vi hadde fire konkrete merknader til 1. gangs høring av planforslaget. Disse er alle 

vurdert og ivaretatt.    

 

Vi fremmet også innsigelse til planen på flere punkt, og beskriver her en 

gjennomgang med vurdering av disse.  

 

1. VKA 16 Smøla kommune 1573 - Nytt flerbruksområde inkludert akvakultur. 

Manglende avsetning av viktige områder av nasjonal og vesentlig regional verdi for 

kaste - og låssettingsplasser, områder for aktive redskap og gyte- og oppvekstområder. 

Videre viktig naturmangfold som registrert ålegress og korallforekomster. 

 

Vår innsigelse til planen omhandlet blant annet fire konkrete gyteområder for torsk. 

Disse er nå avsatt med hensynssone H560_02 – H560_05. Innsigelsen gjaldt også 

elleve viktige kaste- og låssettingsplasser og fire områder for aktive redskap. Kaste- 

og låssettingsplassene er nå inntegnet i plankartet som områder med spesielle 

bestemmelser, bestemmelsessone B1 – B11, og omtalt i bestemmelsene punkt 4.12 

«Bestemmelsessoner for Kaste- og Låssettingssoner». De fire områdene for aktive 

redskap er også tatt inn i planen, avsatt som V12 – V15 Fiskeområder. I 

bestemmelsenes punkt 3.1.1 C. V (Natur, fiske, ferdsel, friluftsliv) (pbl. § 11-11 nr. 3) sies 

det at «I følgende områder har fiske prioritet, men friluftsliv og ferdsel er tillatt. Etablering av 

akvakulturanlegg tillates ikke». Det er deretter i tabellform en oversikt over områder for 

aktive redskap med arealnummer oppgitt i plankartet for Smøla, Kristiansund og 

Averøy kommuner. Vi ser på dette som en god løsning. 

 

I forhold til det svært store flerbruksområdet VKA16 fra første gangs høring av 

planforslaget, er dette nå noe mindre omfattende ved at det er tatt inn flere viktige 

fiskeriinteresser og områder for marint biologisk mangfold i planen. Det er positivt at 

det i tillegg til de konkrete områdene i vår innsigelse også blant annet er tatt inn syv 

andre områder for aktive redskap, og områder for koraller og ålegress. 

 

Vi kan med bakgrunn i dette trekke vår innsigelse til dette punktet. 

 



   16/16321 

4 

 

 

 

 

 

 

2. Aure kommune 1576 - Manglende avsetning av viktige områder av nasjonal  

eller vesentlig regional verdi for kaste- og låssettingsplasser, områder for aktive 

redskap, og gyte- og oppvekstområder. Videre viktig naturmangfold som registrert 

ålegress og korallforekomster. 

 

De tre gyte- og oppvekstområdene for torsk som vi hadde innsigelse på er nå tatt inn 

i planen, og avsatt med hensynssone H560_3 – H560_5.                                          

 

Det samme er alle de åtte områdene for aktive redskap (not). Kaste- og 

låssettingsplasser som var omfattet av vår innsigelse er nå også tatt inn i plankartet 

som områder med spesielle bestemmelser, bestemmelsessone B1 – B60, og omtalt i 

bestemmelsene punkt 4.12 «Bestemmelsessoner for Kaste- og Låssettingssoner».  

 

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det i bestemmelsenes punkt 4.12 sin 

tilhørende tabell, bak Aure, er flere mangler og feil som vi forutsetter rettes opp.     

Blant annet er arealnumrene for områdene B5 (708 Ånesbugen), B27 (730 Vågneset), 

B48 (751 Varpholmene) og B55 (698 Vikabukta) ikke satt inn i tabellen. Alle fire er 

avsatt i plankartet med riktige arealnummer. Arealnummer B28, B29 og B49 som står 

i tabellen har ingen avsatte areal i plankartet og bør derfor fjernes.       

 

I plankartet mangler det avgrensning av avsatte områder for kaste- og 

låssettingsplasser for B6 (Blomvikbugen 709), B19 (Rognan 722) og B57 (Røabukta 

700). Dette må rettes opp. 

 

Viktig naturmangfold innenfor kommunegrensen er avsatt med hensynssone H560.  

 

Med bakgrunn i dette kan vi frafalle vår innsigelse på dette punktet. 

 

 

3. Averøy kommune 1554 - Manglende avsetning av kaste- og låssettingsplasser av 

nasjonal eller vesentlig regional verdi, samt viktig naturmangfold som registrert 

ålegress i Bafjorden.  

 

De fem kaste- og låssettingsplassene innsigelsen omfattet er nå inntegnet i plankartet 

som områder med spesielle bestemmelser, bestemmelsessone B1 – B5, og omtalt i 

bestemmelsene punkt 4.12 «Bestemmelsessoner for Kaste- og Låssettingssoner» og 

tilhørende tabell. Ålegressforekomsten i Bafjorden ved Bafjæra er ikke avsatt i 

planen. Denne er vurdert som viktig i Naturbase. Men den kommer ikke i konflikt 
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med ny arealbruk eller ligger nær kjente viktige gyte- og oppvekstområder for fisk. 

Vi kan følgelig frafalle vår innsigelse på dette punktet.  

        

 

4. Eide kommune 1551 - Manglende avsetning av en kaste- og låssettingsplass 

 i Gautvikbogen. 

 

Vi registrerer at dette området nå er avsatt i plankartet med bestemmelsessone B1. 

Området er imidlertid ikke tatt med i tabellen i bestemmelsene punkt 4.12 

«Bestemmelsessoner for Kaste- og Låssettingssoner». Vi regner med at dette bare er 

en forglemmelse og forutsetter at det blir rettet opp, og kan frafalle vår innsigelse.  

 

 

5. Tingvoll kommune 1560   

a) Manglende avsetning av kaste- og låssettingsplasser og gyte- og 

    oppvekstområder av nasjonal eller vesentlig regional verdi.  

  

Innsigelsen omfattet ni gyte- og oppvekstområder for uer og blålange. Disse er nå 

avsatt med hensynssone H560. Tilsvarende er fire viktige kaste- og låssettingsplasser 

nå inntegnet i plankartet som områder med spesielle bestemmelser, 

bestemmelsessone B1 – B4, og omtalt i bestemmelsene punkt 4.12 

«Bestemmelsessoner for Kaste- og Låssettingssoner». Vi kan dermed frafalle vår 

innsigelse på dette punktet. 

  

b)  Utvidelse av flerbruksområde VKA 4 – konflikt med gyte- og 

      oppvekstområde for uer. Området må avgrenses vesentlig eller tas ut av 

      planen. 

 

Flerbruksområde VKA4 er nå tatt ut av planen. Vi kan følgelig frafalle vår innsigelse. 

 

c)  Utvidelse av flerbruksområde VKA 5 – konflikt med gyte- og 

     oppvekstområde for uer. Området må som et minimum flyttes nordover til 

     mellom Aspbukta – Aspholmen – Bøyfotholmen. 

 

Flerbruksområde VKA5 er tatt ut av planen. Vi kan dermed frafalle vår innsigelse. 

 

d) Nytt flerbruksområde VKA 6 – konflikt med betydelige fiskeriinteresser. 

     Gyte- og oppvekstområde for uer og reketrålfelt. Området bør tas ut av 

     planen. Alternativt flyttes østover, fra østsiden av Flatholmen mot Kvisvika 

     og Stabbursvika. 
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Da flerbruksområde VKA6 er tatt ut av planen kan vi frafalle vår innsigelse. 

 

e) Utvidelse av flerbruksområde VKA 8 – konflikt med registrert gyteområde 

    for blålange. Området må avgrenses vesentlig og ikke utvides vesentlig  

    nord og østover mot kommunegrensen til Halsa. Alternativt kan området  

    utvides noe i sørlig retning. 

 

Flerbruksområde VKA 8 er tatt ut av planen. Vi kan følgelig frafalle vår innsigelse. 

 

 

6. Gjemnes kommune 1557   

a) Manglende avsetning av gyte- og oppvekstområder av nasjonal eller 

    vesentlig regional verdi. Videre viktig naturmangfold som registrerte 

    korallforekomster. 

 

De syv gyte- og oppvekstområdene for uer som var omfattet av innsigelsen er avsatt 

med hensynssone H560. Viktig naturmangfold som koraller er også avsatt med 

hensynssone H560. Vi kan dermed frafalle vår innsigelse på dette punktet. 

 

b) Nytt flerbruksområde VKA 4 – må avgrenses for at ikke eventuelle 

    fortøyninger fra oppdrettsanlegg skal komme i konflikt med reketrålfeltet. 

 

Flerbruksområde VKA 4 er tatt ut planen, og vi kan følgelig trekke innsigelsen. 

 

c) Utvidelse av flerbruksområde VKA 11 – må ikke utvides mot nord mot det 

    registrerte gyte- og oppvekstområdet for uer. Kan eventuelt utvides noe mot 

    sør og sørøst.   

 

Utvidelsen av flerbruksområde VKA 11 er begrenset mot nord, og gyte- og 

oppvekstområdet for uer er nå utenfor avsatt område. Vi kan dermed frafalle vår 

innsigelse. 

 

 

 

7. Halsa kommune 1571 - Manglende avsetning av kaste- og låssettingsplasser  

    og et gyte- og oppvekstområde av nasjonal eller vesentlig regional verdi. 

    Videre viktig naturmangfold som registrerte ålegressforekomster.         

 

Vi registrerer at de ni kaste- og låssettingsplasssene som var en del av innsigelsen nå 

er inntegnet i plankartet som områder med spesielle bestemmelser, 

bestemmelsessone B1 – B9, og omtalt i bestemmelsene punkt 4.12 
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«Bestemmelsessoner for Kaste- og Låssettingssoner». Gyteområdet for torsk, sild og 

blålange i Halsafjorden er også avsatt med hensynssone H560_03. Videre er viktig 

naturmangfold avsatt med hensynssone H560. Vi kan følgelig frafalle vår innsigelse 

på dette punktet. 

 

 

8. Kristiansund kommune 1505 - Manglende avsetning av kaste- og 

    låssettingsplasser, gyte- og oppvekstområder og områder for aktive redskap  

    av nasjonal eller vesentlig regional verdi. Videre viktig naturmangfold som 

    registrerte korallforekomster.  

 

De fem gyte- og oppvekstområdene for uer som vi hadde innsigelse på er nå tatt inn i 

planen, og avsatt med hensynssone H560.                                           

 

Vi registrerer også at alle de syv kaste- og låssettingsplasssene som var omfattet av 

vår innsigelse nå er inntegnet i plankartet som områder med spesielle bestemmelser, 

bestemmelsessone B1 – B7, og omtalt i bestemmelsene punkt 4.12 

«Bestemmelsessoner for Kaste- og Låssettingssoner». For ordens skyld gjør vi 

oppmerksom på at det i tabellen til 4.12, bak Kristiansund, er et ekstra «B1» som ikke 

er relevant. Videre er de tre viktig korallforkomstene innenfor kommunegrensen 

avsatt med hensynssone H560.   

 

Vår innsigelse omfattet også seks konkrete områder for aktive redskap. Disse er nå 

tatt inn i det felles plankartet, med betegnelsene V04-V09 Fiskeområder, og er korrekt 

avsatt der. I plankartet for Kristiansund kommune er det imidlertid ikke helt 

samsvar mellom områdene. Her er det mellom V08 (Djupagrunnen) og V09 

(Ufstaren), og mellom V08 (Djupagrunnen) og V07 (Flesen) kommet inn områder 

avsatt til flerbruksformål VKA10 i disse viktige områdene for aktive redskap.  

 

I bestemmelsenes punkt 3.1.1 C. V (Natur, fiske, ferdsel, friluftsliv) (pbl. § 11-11 nr. 3) 

sies det at «I følgende områder har fiske prioritet, men friluftsliv og ferdsel er tillatt. 

Etablering av akvakulturanlegg tillates ikke». Det er deretter i tabellform en oversikt over 

områder for aktive redskap med arealnummer oppgitt i plankartet for Kristiansund, 

Smøla og Averøy kommune. Vi ser på dette som en svært god løsning. 

 

Vi forutsetter at omtalte uoverensstemmelser for aktive områder i det felles 

plankartet og plankartet for Kristiansund kommune bare er en «tegnefeil» og at 

kartet til Kristiansund kommune korrigeres før endelig vedtak. Vi kan med 

bakgrunn i det frafalle vår innsigelse til dette punktet. 
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9. Sunndal kommune 1563 - Manglende avsetning av et viktig gyte- og 

    oppvekstområde for uer (Øksendal 067).  

 

Vi registrerer at dette viktige gyte- og oppvekstområdet nå er kommet inn i 

plankartet, og er avsatt med hensynssone H560_01. Vi frafaller derfor vår innsigelse.         

 

 

Oppsummering 

Fiskeridirektoratet region Midt registrerer at alle våre innsigelser er tatt til følge og i 

hovedsak rettet opp og tatt inn i plankartet. Vi kan av den grunn frafalle vår 

innsigelse mot interkommunal sjøområdeplan for Nordmøre, og har ingen ytterligere 

merknader til planen.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kristin Skarbøvik 

seksjonssjef  

 Ole Einar Jakobsen 

 seniorrådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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