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• Forskjeller på dyrking av makroalger og intensiv oppdrett av fisk og 
forskjeller på potensielle miljøvirkninger

• Miljøpåvirkninger og kriterier og prinsipper for miljøovervåking 

• Overveielser rundt forundersøkelse (søknadsfasen) og overvåkning i 
produksjonsfasen 
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Tareanlegg                      Lakseanlegg



Areal og karbon: Tareanlegg                      Lakseanlegg

500 m
500 m

< 0,5 g C m-2 dag-1

10 ha
2000 t tare /år
300 t DW/ år

10 ha
9000 t laks/år
2700 t DW/ år



Lokalitet Tare Laks

Arealkrav Stort arealkrav ift. Produksjon Middels

Dybde Over 10 m dybde Over 40 m dybde

Hydrografi – strøm Moderat strøm Middels, god spredningsstrøm

Partikulært utslipp Tare Laks

Synkehastighet Lav synkehastighet Høy synkehastighet

Transportavstand Lange avstander Mest kort, noe middels

Spredning Lokalt og «regionalt» Lokalt fotavtrykk

Fysiske forhold



Utslipp Tare Laks

N og P Opptak Middels

Karbon (partikulært) Lite Stort

Miljøpåvirkning

Økologisk effekt Tare Laks

Pelagisk påvirkning ?Liten? Liten/ middels (lakselus)

Bunnpåvirkning Liten Stor

Tiltrekning av organismer Stor Middels

Kunstig habitat Vesentlig Liten



Hvilke miljømessige konsekvenser av taredyrking er 
vesentligst og hvordan sikrer man at de ikke når et 
uakseptabelt nivå?

De forskjellige miljøpåvirkningene kan vurderes på 
grunnlag av om de er lokale, eller regionale, 
reversible eller irreversible, eller har lang- eller 
korttids effekt. 

Man må sikre at en vesentlig øking i produksjonen 
følges opp med adekvat overvåking.

Hvor er kunnskapen svak kan eventuell tillatelse til 
produksjon knyttes opp mot forskningsprosjekter
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Sammendrag fra dag 1.

Hva er akseptable effekter?
Slide: Kasper Hancke



• den må gi et godt signal som kan skilles fra bakgrunnsnivå

• den må kunne måles med standard metoder

• hvis mulig kunne integrere påvirkningen over tid

• påvirkningen må kunne kvantifiseres

• påvirkningen må være så godt undersøkt at vi kan fastsette relevante og objektive 

miljøstandarder (grenseverdier)

• påvirkningen må kunne overvåkes på en kosteffektiv måte

• risiko basert (jo mer påvirkning jo mer og tettere overvåking (sikre at man ikke 

overskrider grenseverdiene))

Kriterier for valg av miljøpåvirkninger som overvåkes



Små anlegg Mellomstore anlegg Store anlegg

Produksjonsplan

Produksjonstall til myndighetene

Produksjonsplan

Produksjonstall til myndighetene

Produksjonsplan

Produksjonstall til myndighetene

• Forundersøkelse 1
• Forundersøkelse 2

• Overvåkingsprogram 2

• I tilfelle av tap av store mengder tare? 

• Forundersøkelse 3

• Overvåkingsprogram 3

• I tilfelle av tap av store mengder tare? 

Jo større produksjon, jo større risiko for påvirkning, jo større forundersøkelse og jo mer overvåking


