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BEGRUNNELSE OG MOTIVASJON FOR SØKNADEN 

Behovet for bærekraftig produksjon av mat fra havet, økt fokus på høsting lavt i næringskjeden og 
tiltak mot klimaendringer har i senere år aktualisert dyrking av tang og tare.  

Som det fremgår av søknaden skal Kelper AS dyrke en taretype som allerede eksisterer i området, 
Laminaria Hyperborea (stortare). Dette er en taretype som per i dag ikke dyrkes, så pilotanlegget er i 
stor grad innovasjon og utviklingsarbeid. Hvis det viser seg at taretypen kan dyrkes, kan dette være en 
bidragsyter til å redusere ordinær trål av taren man ser langs norske-kysten, samt at det åpner seg opp 
muligheter til videreforedling og verdiskapning på land. 

Lokaliseringen av pilotanlegget er Dyrsfjorden i Karlsøy kommune. Denne lokaliteten har blitt valgt ut 
som følge av nåværende kystsoneplan, samt gunstige strømforhold og vannkvalitet. For å kunne 
realisere produksjonen må både strøm og vannkvalitet være god, samt tilgang til næringssalter. Gitt 
de lokale forholdene er det antatt at Dyrsfjorden er en optimal lokasjon for tiltaket og videre vekst. 

Det er også en motivasjon å skape lokale arbeidsplasser samt bruk kystflåten i perioder hvor det ikke 
er tradisjonelt fiskeri. Kystfiskere kan brukes ved høsting av taren, som igjen vil være fordelaktig for 
både kystflåten og tiltakshaver.  

Avslutningsvis så nevnes det også at tiltakshaver har sterk tilknytning til området gjennom flere år da 
familien har fritidseiendom på Nord-Kvaløya samt næringsvirksomhet på Ringvassøya (Hav og Fjell AS) 
hvor tiltakshaver også er styremedlem.  
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