
Vedlegg 1.    Behovet for søknaden 

Havtare AS er startet med formål om å være en aktiv produsent av tare til bruk 

i en rekke produkter og næringsmidler, men også til energi. 

Selskapet ble stiftet i april 2016 og er lokalisert til Gulen i sogn. 

Selskapet består av: 

Lars Ferdinand Øvergård. 

Fiskerikandidat fra UiT, som har jobbet i havbruksnæringen i 15 år blant annet 

for Akvaplan Niva og Salmar. 

Bård Johannessen. 

Utdannet sjøkaptein fra høgskolen i Ålesund, har jobbet i flere offshorerederier 

på ankerhandteringsfartøy, og er i dag stabssjef/ assisterende OIM 

(plattformsjef) i Songa. 

Torje Johannessen. 

Bachelor i akvakultur m/påbygning fra Høgskolen i Bodø (UIB), fagbrev i 

akvakulturfaget, har jobbet i næringa fra 1987 som røkter, koordinator kvalitet, 

og driftsleder. 

Vi er et selskap med gode ressurser både igjennom lokale nettverk, og med 

egen kompetanse, noe som er nødvendig for å lykkes i en tidlig fase av denne 

nye aktiviteten som taredyrking representerer. 

Gulen er et område med store naturlige bestander av tare. Videre bestående av 

øyer og sund. Det er en betydelig oppdrettsindustri og store områder delvis 

skjermet. Deler av området brukes i dag til høsting på lokale tare bestander. 

Det er i dag store arealer som ligger i sone planer som ikke er benyttet til 

oppdrett av laks, eller tatt i bruk på annen måte. Dette er område som er for 

grunne eller av andre driftsmessige forhold ikke er aktuelle for annen 

virksomhet (fiskeri og Oppdrett). 

Det er allerede drift og aktivitet av selskaper som dyrker tare i området.  

Havtare as vil samarbeide med Hortimare as, om prosjektering av anlegg samt 

kjøp av stiklinger mm, når vi er i porsjon i forhold til dyrkingsareal. 

Vi har også knyttet til oss en avtale om mottak og salg i forhold til tare 

Havtare ønsker å være med å skape en vekstnæring ute i distriktene gjennom 

samarbeid og nettverk. Bidra til økt bærekraft og godt miljø i ei næring som 

har potensiale for å binde store mengder CO2.  

Vi skal bygge videre på kjent teknologi, og bruke egen kompetanse, 

(fortøyninger, miljø, hydrografisk kjennskap) og eksisterende 

Leverandørindustri. 

Det er også et mål å knytte til oss og samarbeide med FOU miljøer. 



Det er i dag en rekke produkter og bruksområder av tare, og et stort 

næringsutviklings potensiale, med store muligheter for innovasjon på teknologi 

og forskning. 

Tare er i dag den arten i verden som det dyrkes mest av i havet (kilde FAO). 

Forholdsvis nytt i Norge og Europa, og stort i andre deler av verden (Kina, 

Japan, Østen). 

Stort bærekraft og miljøaspekt i form av CO2 binding og null utslipp. 

Det er mange fordeler i forhold til vår lange kyst, med store naturlige bestander 

av tare, og arealer som kan utnyttes. 

Vi har i dag et teknologisk fortrinn i form av allerede eksisterende maritim 

kunnskap fra oppdrett og offshore virksomhet, og en eksisterende 

leverandørindustri. Noe som vil gjøre det mulig med en industrirettet vinkling. 

Havtare as ønsker å gå bredt ut med flere områder, med egnet tilgjengelig areal 

for å kunne ha størst mulig handlingsrom i forhold til optimalisering av driften.  

Flere lokaliteter vil gi oss mulighet til å utvikle modeller for høsting, og 

planlegge en jevnere leveranse av råstoff gjennom året. 

Det er i dag usikkerhet på forholdet mellom areal og produksjonsutbytte, og vi 

må derfor flere ha flere bein å stå på. Vi ønsker også å ha muligheten til å 

prøve flere arter av tare. 

Dette er helt avgjørende behov fra vår side, for at vi skal klare å bygge ei 

lønnsom næring.   

HAVTARE AS skal ha som formål: 

 Legge ut anlegg bestående av tau, kjetting og bøyer. Sette ut stiklinger/ 

Tare skudd. 

 Ettersyn, røkting og drift av fortøyninger og biomasse 

 Høsting av Tare for leveranser og salg til videreforedling 

 Det vil være et mål om å kunne produsere kvalitet og renkultur i stedet 

for kvantitet, noe som vil gi best pris og størst produktspekter. 

 Kontinuerlig drift gjennom planlagt og styrt utsetting og høsting 

 Bruke eksisterende biologi, kjøpe og sette ut skudd av sukker tare, og 

andre aktuelle arter av makroalger. 

 Skape lokal vekst og arbeidsplasser, gjennom direkte operasjonell drift i 

Gulen   

 Drive frem mottak og videre foredlingsindustri i samarbeid med andre 

aktører, næringsliv, forskning og myndigheter. 

 Gjennomføre prosjekt opp mot taredyrking på en rekke områder både 

dyrkningsteknisk og biologisk.  



Vi planlegger på sikt fem til seks lokaliteter på sjø i ytre Gulen for dyrking av 

makro alger, i hovedsak basert på artene sukker tare, Butare, Fingertare, 

stortare, søl, og Tang (grisetang, blæretang) 

Dette er områder som er plukket ut i samråd med kommune på bakgrunn av 

eksisterende arealplan (kystsone plan) 

AK 39 Kjeneset (gjeldende søknad) 

AK 37 Leirøyna  

AK 24 Flatøyna  

Alle lokalitetene ligger i naturlige vekstområder for flere tarearter. De har lav 

eksponeringsgrad i forhold til bølger, men har god tilførsel av næringsrikt vann 

pga. sund, grunner og øyer. 

Det er også en betydelig oppdrettsvirksomhet i områdene noe som begunstiger 

Lokalitetene (Kjeneset) i forhold til økte næringssalter. De er ikke i konflikt 

med andre oppdrettsanlegg eller annen fiskeriaktivitet. De sperrer ikke for 

rutegående båttrafikk jfr. kystsoneplan og Kystinfo kart database. 

Det er store logistikk fordeler knyttet til lokalitetene i Gulen, med kort vei til 

havner og kaianlegg som gjør det mulig å operere ut i fra et sentralt punkt 

(Byrknes) 

Det er allerede en allerede eksisterende produsent av høstningstare og 

tareskudd til markedet i området. Hortimare i Solund kommune besitter i dag 

den siste og beste kunnskapen om biologi og dyrkingsmåter på tare og er i dag 

den aktøren som er kommet lengst på dette området. De er også en aktuell 

leverandør av utstyr til våre formål, og har stilt seg villig til å bidra med 

kompetanse og hjelp i forhold til en etablerings prosess i gulen. 

På dette grunnlag ønsker Havtare as og søke om akvakulturløyve på følgende 

taretyper:   

Sukkertare:  Saccharina latissima 

     Fingertare:   Laminaria digitata 

 Blæretang  Fucus vesiculosus 

     Søl:   Palmaria palmata 

    Butare:  Alaria esculenta  

     Grisetang:  Ascophyllum nodosum 

     Stortare:  Laminaria hyperborea   

    Tunikat arten: (Ciona intestinalis). 


