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Oversendelse av tilråding om vern av Jærkysten, Gaulosen og
Rødberget
Miljødirektoratet viser oppdragsbrev av 28.03.14 fra Klima- og miljødepartementet, og oversender
tilråding om opprettelse av tre marine verneområder med hjemmel i naturmangfoldloven § 39.
Områdene som tilrås vernet er: Jærkysten i Rogaland fylke og Gaulosen og Rødberget i SørTrøndelag fylke. Områdene omfatter til sammen et sjøareal på ca. 169 km2. Vern av områdene vil
bidra til å oppfylle nasjonale mål og internasjonale forpliktelser om bevaring av naturmangfold.
Verneforslag for Jærkysten ble utsendt fra Fylkesmannen i Rogaland på lokal og sentral høring
17.12.14, med høringsfrist 20.03.15. Verneforslag for Gaulosen og Rødberget ble utsendt fra
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag på lokal og sentral høring 11.05.15 og 22.05.15, med høringsfrist
01.08.15. Tilråding til Miljødirektoratet ble sendt 19.06.15 for Jærkysten, 11.09.15 for Gaulosen og
01.09.15 for Rødberget. Høringsinnspillene dreier seg i stor grad om forslag om endringer i de
foreslåtte verneforskriftene.
Fylkesmennene har ikke foreslått endringer i avgrensningen av områdene som følge av høringene.
Miljødirektoratet tilrår grenseendring for Gaulosen, ved at et mindre areal tas ut av forslaget.
Benevnelsen «Rødberg marine verneområde» ble brukt i høringsforslaget for Rødberget. På
bakgrunn av uttalelse fra Kartverket og forslag fra fylkesmannen, tilrår direktoratet at navnet på
området endres til «Rødberget marine verneområde».
Når det gjelder verneforskriftene, tilrår Miljødirektoratet enkelte endringer sammenlignet med
fylkesmennenes forslag. Direktoratet vektlegger å utforme likelydende bestemmelser på punkter i
forskriftsforslagene hvor intensjonen i bestemmelsen har vært felles, for å unngå
fortolkningsproblemer på et senere tidspunkt. Direktoratet har tatt utgangspunkt i den
forskriftsutforming departementet la opp til for de tre første marine verneområdene, og som ble
fastsatt ved kongelig resolusjon 21. juni 2013.
Det vises for øvrig til nærmere vurderinger i vedlagte saksdokumenter, herunder Miljødirektoratets
tilråding med forslag til verneforskrifter og kart, fylkesmennenes tilrådinger og oppsummeringer av
høringer og kopi av høringsuttalelser.
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Vedlegg:
Miljødirektoratets tilråding med forslag til verneforskrifter og kart, fylkesmennenes tilrådinger og
oppsummeringer av høringene og kopi av høringsuttalelser, kan lastes ned fra Miljødirektoratets
nettsider.
Lenke: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Verneomrader/Tilradninger-verneomrader/
Ta eventuelt kontakt med Miljødirektoratet for å få tilsendt papirkopi av dokumentene.
Kopi av dette brev uten vedlegg sendes til:
Rogaland fylkeskommune
Fylkesmannen i Rogaland
Hå kommune
Klepp kommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Melhus kommune
Trondheim kommune
Skaun kommune
Rissa kommune
Fiskeridirektoratet
Kystverket
Oljedirektoratet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Forsvarsbygg utleie
Riksantikvaren
Hordaland fylkeskommune v/ Jomar Ragnhildstveit
Kartverket
Sametinget
Friluftsrådenes Landsforbund
Norges Seilforbund
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