
HANDLINGSPROGRAMMET TIL REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK   

Handlingsprogrammet gjeld til regionalpolitikarane gjer eit nytt vedtak.  

Det skal leggjast fram ein årleg status for politikarane om gjennomføringa av 

handlingsprogrammet. Då kan dei føreslå eventuelle justeringar.   

ARBEIDSOPPGÅVE SKILDRING ØKONOMI 

Gjennomføring av 

handlingsprogrammet  

Gjennomføring av 

handlingsprogrammet skal 

organiserast som eit prosjekt i 

fylkeskommunen. Prosjektansvarleg 

er næringssjefen med ei tverrfagleg 

arbeidsgruppe. Her skal  

representantar frå sjømatnæringa 

(havbruk og fiske), Kartverket og 

Havforskingsinstituttet bli invitert 

med. 

50.000 

Arbeidsmøter 

 

Handlingsprogrammet har desse satsingsområda:  

I. Mobilisering til å setja havbruket på dagsorden i samfunns- og arealplanlegginga.   

 

II. God planlegging for å leggje til rette for næringsutvikling av havbruk og auka 

sjømatproduksjon. Kompetanse om planlegging som verktøy for å leggje til rette for 

næringsutvikling og vekst i havbruket. God kompetanse om havbruksnæringa og god 

dialog med havbruksnæringa i kommunane.  Interkommunalt samarbeid og 

samhandling om havbruk som satsingsområde og planlegging som verktøy for å 

leggje til rette for ei berekraftig vekst og utvikling av havbruksnæringa.   

 

III. Kunnskapsproduksjon for å få eit godt kunnskapsgrunnlag til ei god planlegging som 

legg til rette for ei berekraftig næringsutvikling. Kunnskapsproduksjon for å 

synleggjera kva rolle havbruksnæringa spelar for verdiskapinga i Rogaland og i 

kommunane.   

 

 

 

 

 



 

 

I.MOBILISERING 

TILTAK SKILDRING ØKONOMI 

Mobilisering til å setja 

havbruket på dagsorden 

i samfunns- og 

arealplanlegginga.  

Dette er gjennomført for denne 

perioden. Fylkeskommunen har 

gitt innspel til dei kommunale 

planstrategiane. Det skal  

vurderast om det trengs meir 

mobilisering i neste omgang 

med kommunale planstrategiar. 

Fylkeskommunen skal vera 

aktiv og reise ut om 

kommunane ynskjer 

informasjon og mobilisering.  

 

 

II.GOD PLANLEGGING  

TILTAK SKILDRING ØKONOMI/TID 

Legge til rette for ein 

interkommunal 

samhandlings- og 

planarena i Ryfylke  

Pådrivar og tilretteleggar for 

ein strukturert 

samhandlingsarena mellom 

kommunane og mellom 

næringa og kommunane 

Fyrste samling hausten 2017. 

Kva som skal vera 

intensjonen og kva som skal 

skje vidare avgjerast i samråd 

med kommunane og næringa 

på fyrste samlinga. 

100.000 

Havbruks- og planfaglege 

samlingar for alle 

kommunane.  

Studieturar? 

Aktuelle tema: Kunnskap om 

havbruket, planlegging som 

næringsutvikling, samarbeid 

over kommunegrensene, 

kunnskapsbehov, forsking og 

utvikling  

Tema basert på behov i 

kommunane. 

Ei årleg samling 

 

50.000 årleg 

 



III.KUNNSKAPSPRODUKSJON   

TILTAK SKILDRING  ØKONOMI 

Kunnskap for god planlegging i sjøen   

Marin grunnkartlegging og marine 

grunnkart i Noreg, korta til MAGIN. 

 

Nye Stavanger som pilotområde, 

PRE-MAGIN.  

Marine grunnkart er sett på dagsorden som viktig 

for å oppfylle den nasjonale målsettinga om å ei 

femdobling av produksjon av sjømat innan 2050. 

Det er sett i gong eit arbeid for å få på plass eit 

nasjonalt kartleggings- og kartarbeid kalla Marin 

grunnkartlegging og marine grunnkart i Noreg, 

korta til MAGIN.   

Før prosjektet kjem i gong skal det vera eit 

forprosjekt for mellom anna å testa ut metodar og 

ustyr. Her er Nye Stavanger kommune plukka ut 

som eit av tre pilotområde i landet.  

Prosjektet er eit samarbeidsprosjekt med 

Kartverket, HI, NGU og NIVA. Kartverket er 

prosjektleiar.  

 

 

 

 

Statleg 

finansiering 

Regionalt 

spleiselag 3 

millionar.  

Kunnskap om miljømessig berekraft   

Kartleggja vandringsrutene til 

sjøauren og villaksen og 

beiteområda til sjøauren 

Det er viktig fyrst å få fram kva me har av kunnskap 

og kva me manglar av kunnskap. Fylkeskommunen 

går i dialog med fylkesmannen for å avklare kva, 

korleis og kven 

 

Kunnskap om verdiskaping   

Analysera kva rolle havbruket, heile 

verdikjeda, spelar for verdiskapinga i 

Rogaland og i kommunane  

 Havbruksfondet 

Analysera og koma opp med 

konkrete tiltak for kva som må til for 

å få fortgang i utviklinga av nye 

marine artar i Rogaland. 

 Havbruksfondet 

Analysera verdiskapingspotensialet 

som ligg i koplinga av blå og grøn 

sektor i Rogaland og korleis få det 

til? 

 Havbruksfondet 



 


