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INNSPILL TIL KYSTSONEPLAN FOR VARANGERFJORDEN – Ref 17/1226. 

Aurora Seaweed as i Sør Varanger og Barents Seaweed as i Tana er to etablerte bedrifter med formål å 

drive dyrking og utvikling med tang og tare som råvare. Målet er lokal produksjon av mat, 

medisiner, dyrefor, utvikling av produkter basert på planter fra havet, som er dyrket på tau i 

taremærer. Dyrking skal baseres på stedegne planter fra samme område i Varangerfjorden. 

 

Som fremtidige brukere av sjøarealer og relevante områder for bruk av strandsoner i Varangerfjorden 

ønsker vi at det må vurderes nødvendige produksjonsarealer i Varangerfjorden, samt tilrettelegging 

for plukking av tang i strandsonen der Finnmarkseiendommen er grunneier. 

 

Det må gjennomføres konkrete arealavsettinger og framtidige tiltak i planområdet for følgende tiltak: 

 

- Sjøarealer for produksjon av tare i egne taremærer. 

- Arealer i strandsonen for plukking av tang 

- Arealer i strandsonen for mottak av marint avfall 

- Arealer for uttak av skogvirke i vegløse områder for kystskogbruket der det er aktuelt 

- Arealer for reiselivsrelatert virksomhet i strandsonen, med adgang fra sjøsiden. 

 

I forhold til behov for områder i Varangerfjorden til kombinert formål, forventes det at plan beskriver 

hvilken kombinerte formål for aktuelle næringer som sjøarealene skal brukes til. Dette gjelder spesielt 

for kombinert formål fiske/ akvakultur 

På folkemøtet i Kirkenes ble det opplyst at forrige plan var fra 2002. Det er derfor viktig å 

understreke i forhold til arealbehov for taredyrking som ny næring, at planleggingen for akvakultur i 

sjø var annerledes i forhold til i dag.  

Anleggene er mye større og trenger en helt annet areal enn de gjorde på tidlig 2000-tallet. Dette 

gjelder ikke kun for oppdrett av anadrom fisk, men også dyrking av tare i egne mærer, som trenger 

store areal, og må dekke fremtidens behov. 

 

Det forventes at utlagte produksjonsarealer i en ny kystsoneplan må være ferdig regulert, og det 

fastsatte formål blir båndlagt for akvakultur, som da er klar for taredyrkere og andre relaterte 

virksomheter. 

 

Det vil være en felles utfordring å finne nye ubrukte sjøarealer for dyrking av tare, men det krever 

mere kunnskap om næringsgrunnlaget, noe vi ønsker å gjennomføre sammen med kommunen. 

 

Dersom noe er uklart ang taredyrking, stiller vi oss til rådighet for samtaler. 

 

Mvh.     Aurora Seaweed as      Barents Seaweed as 

 Erik Mikkelborg /sign.     Kåre Breivik / sign 

 Tlf. 97136118       Tlf. 91563764 

 


