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Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens
mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 39 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1. (formål)
Formålet med Rystraumen marine verneområde er å ta vare på en sterk tidevannsstrøm,
med spesielle strømforhold bestemt av de geologiske strukturene, med stor variasjonsbredde
og et rikt dyreliv, herunder fastsittende former som sjøanemoner, skjell, svamper og koraller.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene uten større grad av ytre påvirkning, og området
skal kunne tjene som referanseområde for forskning og overvåking.
Verneformålet knytter seg til sjøbunnen.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2. (geografisk avgrensning)
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Det marine verneområdet berører følgende gnr./bnr. i Tromsø kommune: 49/1, 49/11,
49/24, 49/58, 49/61, 49/67, 50/1, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 50/10, 50/16, 50/17, 50/18,
50/24, 50/26, 50/27, 50/28, 50/29, 50/31, 50/32, 50/35, 50/39, 50/41, 50/42, 50/46, 50/54,
50/59, 50/60, 50/61, 50/63, 50/70, 50/74, 50/77, 50/78, 50/81, 50/94, 50/102, 50/106, 50/109,
50/119, 50/121, 50/123, 50/128, 50/129, 50/130, 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8, 61/10, 61/11,
61/12, 61/15, 61/16, 61/17, 61/18, 61/20, 61/24, 61/33, 61/52, 61/63, 61/74, 61/75, 61/80,
61/81, 61/85, 61/87, 61/96, 61/105, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/9, 62/10, 62/15, 62/19, 62/22,
62/30, 62/31, 62/47, 62/52, 63/1, 63/2, 63/3, 63/12, 63/15, 63/19, 63/20, 63/21, 63/23, 63/28,
63/37, 63/38, 63/39, 63/40, 63/42, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7, 64/8, 64/9, 64/10,
64/12, 64/13, 64/14, 64/15, 64/17, 64/18, 64/20, 64/21, 64/22, 64/23, 64/24, 64/25, 64/29,
64/42, 64/53, 64/56, 64/69, 64/70, 64/134, 64/142, 64/147 og 64/154.
Det marine verneområdet dekker et sjøareal på ca. 17,5 km2 i Tromsø kommune,
inkludert landareal i tidevannssonen opp til midlere høyvann (normal flo). Verneområdet
omfatter overflaten, vannsøylen og sjøbunnen.
Grensene for det marine verneområdet går fram av vedlagte kart datert Klima- og
miljødepartementet juni 2020.
§ 3. (vernebestemmelser)
I det marine verneområdet må ingen foreta seg noe som forringer verneverdiene angitt i
verneformålet. Følgende vernebestemmelser gjelder:
a) Vegetasjonen, herunder tang, tare og andre marine planter, er vernet mot skade og
ødeleggelse. Planting av vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet i tilknytning til sjøbunnen er vernet mot skade og ødeleggelse. Utsetting av
organismer er forbudt.
c) Området er vernet mot tiltak og inngrep som kan forringe verneverdiene f.eks.
etablering av ulike typer anlegg, utfylling, byggevirksomhet, utslipp av ballastvann,
plassering av konstruksjoner på sjøbunnen, andre varige eller midlertidige innretninger,
legging av rørledninger og kabler, utføring av avløpsvann og andre konsentrerte
forurensningstilførsler, mudring, uttak og deponering av masse, undervannssprengning,
boring og utslipp av kjølevann fra land. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er
ikke uttømmende.
Miljødirektoratet kan av hensyn til korall- og svampforekomster ved forskrift regulere
eller forby virksomhet i det marine verneområdet.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
a) gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,
politi-, brannvern-, oljevern-, rednings- og oppsynsvirksomhet (ikke øvingsvirksomhet),
samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten
b) alminnelig ferdsel og bruk av fjæresonen, herunder friluftsliv, bålbrenning,
undervisning, beiting, samt rydding av private båtstøer og båtutsett, som ikke krever
gravemaskin, sprengningsarbeid eller støping
c) ferdsel og oppankring med båt eller andre fartøyer
d) etablering av mindre fortøyningsfester for småbåt og til låssetting av fisk, herunder
fastfortøyning og dragfortøyning, der fortøyningsmiddel må være i et materiale som
ikke forurenser
e) høsting av viltlevende marine ressurser i samsvar med havressurslova og andre lover og
forskrifter, med unntak for skjellskraping og høsting av vegetasjon, herunder tang, tare
og andre marine planter
f) tradisjonell låssetting av fisk
g) tradisjonell sanking av tang og tare ned til laveste lavvann til eget bruk for
rettighetshaver eller til undervisning
h) plukking av skjell
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i) fiske i samsvar med lakse- og innlandsfiskloven
j) jakt og fangst i samsvar med andre lover og forskrifter
k) drift og vedlikehold av eksisterende sjømerker og andre navigasjonsinstallasjoner
l) drift og vedlikehold av eksisterende sjøkabler og nødvendig istandsetting ved akutt
utfall
m) oppgradering og fornyelse av eksisterende sjøkabler for heving av spenningsnivå og
økning av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer som ikke
er i samsvar med verneformålet
n) drift og vedlikehold av eksisterende anlegg og innretninger, herunder kloakkanlegg,
ledninger, veier, veifyllinger, kai, brygger og moloer.
§ 5. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) oppføring av nødvendige navigasjonsinstallasjoner og andre farledstiltak for å trygge
ferdsel til sjøs
b) akvakultur som ikke er i strid med verneformålet
c) levendelagring av villfanget fisk inntil 12 uker
d) legging av kabler og rørledninger, så langt mulig samlet i korridorer
e) oppgradering og fornyelse av sjøkabler som ikke faller inn under § 4
f) tilretteleggingstiltak for friluftsliv
g) rydding av båtstø eller båtutlegg, som krever bruk av gravemaskin, sprengning eller
støping
h) mindre uttak av sand og grus til eget bruk for grunneier
i) tekniske tiltak som innebærer små inngrep på bunnen og som ikke påvirker de marine
verneverdiene inkludert vannutskifting og strømforhold nevneverdig, herunder bl.a.
flytebrygger og fortøyninger
j) vedlikeholdsmudring
k) uttak av fremmede, introduserte arter
l) istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.
§ 6. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, i
samsvar med naturmangfoldloven § 48.
§ 7. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den naturtilstand som er formålet med vernet i samsvar
med naturmangfoldloven § 47.
§ 8. (forvaltningsplan)
Forvaltningsmyndigheten skal utarbeide en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer
for forvaltning og skjøtsel av det marine verneområdet. Forvaltningsplanen kan inneholde
nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.
§ 9. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter forskriften.
§ 10. (rådgivende utvalg)
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Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av verneområdet.
§ 11. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg
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