
Vedlegg 7    vurdering av miljøeffekter 

 

Det er ingen kjente negative miljøeffekter av dyrking og produksjon av tare. 

Problemstillinger som man allikevel skal vurdere og å ha med seg er: 

1. Arealbruk 

2. Utslipp av organisk materiale og uorganiske stoffer 

3. Genetisk påvirkning 

4. Sykdommer 

5. Påvirkning av omkringliggende habitat bunnfauna 

6. Utslipp av giftige forbindelser og bruk av kjemikalier 

7. Fortrengning av andre arter ved begrensing av leve og oppvekstområder (biotoper og 

habitat) 

 

Kommentarer til punkter over: 

1. Arealbruk:  

Aktiviteten taredyrking vil kreve arealer, og det kan være fremtidige bruks og interesse 

konflikt i forhold til Arealbruk  

 

2. Utslipp av organisk materiale og uorganiske stoffer: 

Det er ingen former for utslipp gjennom produksjon da det ikke tilføres noe form for næring. 

Derimot kan det ved havari eller store avslepp av tare kunne føre til en akutt lokal forsøpling,  

samt føre til påfølgende nedbrytning av taremateriale som kan gi en negativ påvirkning på 

miljøet i området. 

Dette vil unngås ved å bruke riktig og rett dimensjonert utstyr, og ved å unngå for stor 

eksponeringsgrad i forhold til bølger og strøm.  Videre bruk av riktig festesubstrat. Det kan i 

denne forbindelse nevnes at tare forbruker næringssalter til vekst og har således en positiv 

effekt  

 

3. Genetisk påvirkning: 

Dette blir hensynstatt ved å bruke lokale arter og stammer for produksjon av skudd/ 

stiklinger. 

 

4. Sykdommer: 

Store populasjoner vil kunne øke fare for sykdommer (virus, sopp, og på vekstorganismer/ 

epifytter) innad i avling.  Dette vil så ha mulighet til å spre seg videre ut i vill fauna. Dette er 

ikke en dokumentert problemstilling, og det er ikke eksempler på dette i forhold til tare.  

 

5. Påvirkning av omkringliggende habitat bunnfauna: 

Anleggene som i helhet er flytende ligger på forholdsvis grunne områder og er ankret til 

bunnen med kraftige dimensjonerte jern, eller betonglodd. Dette vil ikke kunne skade 

bunnfauna i noen større grad, en akkurat i selve ankerfestet.  

 

 

 



6.  Utslipp av giftige forbindelser og bruk av kjemikalier: 

Det blir ikke brukt giftige forbindelser eller kjemikalier i produksjonen, og heller ikke under 

selve høstingen. Det kan være aktuelt å kunne ensilere partier av tare med fortynnet 

syre(maursyre), men dette er strengt regulert og skal ikke medføre utslipp i noen form. 

 

7. Fortrengning av andre arter ved begrensing av leve og oppvekstområder (biotoper og 

habitat): 

Dette er vanskelig å svare på da det ikke er så mange eksempler på at fortrengning av andre 

arter vil kunne forekomme ved taredyrking. Det man kan si er at det vil kunne bli en antatt 

begrensning av lys ned til bunnen akkurat der anlegget ligger i perioder, men kan ikke se at 

det er andre fysiske faktorer som endres i det aktuelle området. Det er derfor liten grunn til å 

frykte fortrengning. Det er ellers kjent at ved å begrense en art, vil det kunne bli forskyvning i 

dominansen av arter, eller at en art tar fullstendig over, dette fins det eksempler på. 

Det man i midlertid ser ved slike anlegg er at det heller er en økt tilvekst på de artene som 

allerede er der. Dette gjelder blant annet planktoniske stadier av fiskeegg og larver, krepsdyr 

og stadier av disse. Yngel og småfisk. 

Spesielt fisk. Men også forskjellige arter av filtrerende skjell og muslinger vil kunne øke 

tilveksten. Det finnes mange eksempler på sammkulturer av tare og muslinger for felles 

utnyttelse av næring. 

 

Vurderingen er basert ut fra egen kunnskap og uttalelser og betraktninger gjort i lignende saker/ 

søknader. 


