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Fiskeri- og Kystdepartementet

Postboks 8118 Dep
0032 Oslo

Haugesund, 26. oktober 2011

HØringsuttalelse i forbindelse med endring i lov av 6.  juni 2008 nr.  37 om forvaltning av
viltlevande marine ressurser § 22

Denne høringsuttalelsen er knyttet til eksempler som "Rekesafari på Røvær - en kulturell og
økonomisk ressurs".

Bakgrunn
Haugaland Vekst IKS er et interkommunalt selskap eid av Haugesund, Tysvær, Bokn og Utsira
kommune samt Rogaland fylkeskommune. Vi er kommunenes næringssjef og skal ivareta våre
eierkommuners ansvar og arbeid innen nærings- og stedsutvikling. Røvær er et øysamfunn i
Haugesund kommune.

Uttale
Jamfør Regjeringens Reiselivsstrategi - Verdifulle opplevelser. Et viktig punkt i denne
reiselivsstrategien er kysten. Her nevnes reiseliv som en vekstnæring i mange kystsamfunn. I en tid
der sysselsettingen innen tradisjonell fiskerinæring reduseres gjennom økt effektivisering , vil satsing
på reiseliv kunne bidra til varig bosetting og næringsutvikling av kystsamfunn generelt. Regjeringen
ønsker å bidra til utvikling av samspill mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen.
Sammen skal det bidra til mer mat basert på marine råvarer på norske serveringssteder og
opplevelser.

For Røvær er det kystkulturen med sin historie og opplevelser som på mange måter vil være
samfunnets bærebjelke i framtiden. Det er basert på disse elementene at små kystsamfunn som
Røvær vil ha evne til å overleve. Muligheter for produktutvikling som Rekesafari, gir Røvær og andre
muligheten for å ta i bruk sin historie i formidling og forvaltning til gode for øysamfunnet og de
besøkende.

Vi har stor tro på prosjekter som "Rekesafari" som reiselivsprodukt og viktige tilbud til både
lokalbefolkningen og tilreisende. Det gjelder innenfor kunnskapsoverføring og aktivitet.

Haugaland Vekst IKS ser svært positivt på denne lovendringen som gir flere av våre kommuner med
sine kystsamfunn større muligheter innenfor næringsutvikling og stedsutvikling.

Med vennlig hilsen

Annette Sæther
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