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BAKGRUNN
Det er en viss kulturell motstand mot tang og tare i vestlig kultur. De har dårlig rykte på seg for å være slimete, 
stinkende, til og med stygg og ekkel. Kan dette forklares med det faktum at vi som landdyr rett og slett ikke 
opplever disse plantene i deres naturlige habitat – hvor de flyter vektløst og grasiøst rundt i et flytende miljø? I 
stedet ser vi det skylt opp i brune klumper og dynger langs kysten.

Mens folk i Asia har lange tradisjoner for å spise tang som en del av kostholdet, har europeerne nettopp begynt 
å oppdage tang og tare som en viktig kilde til næringsstoffer fra havet. Vi er i begynnelsen av en tang og tare-
renessanse. Norsk institutt for vannforskning spår at dyrkingsanlegg langs Norges kyst i 2050 totalt vil dekke 
områder som er halvparten av størrelsen av jordbruksarealet (9803 km²) i Norge.

I landskapsarkitektur blir havet ofte presentert som en flat og ugjennomtrengelig overflate, og det har vært 
lite fokus på plantene fra havet i løpet av landskapsarkitekturutdannelsen. Det er ingen klar linje mellom det 
terrestriske og det bentiske landskapet – kysten er steinete, og flo, fjære og havstrømmer gjør at kanten fluktuerer. 
Som landskapsarkitekt ønsker jeg å kunne beherske å jobbe i dette foranderlige området.

Akvakultur er en dikotomi av skalaer – fra høsting (mikro), til industriell drift (makro). Mellom disse to skalaene, 
kan det være muligheter for designintervensjoner?

Kan skjønnheten i jordbrukslandene våre, og gleden som kommer fra å dyrke og produsere mat, inspirere til en 
lignende tilnærming når vi former et akvakulturelt landskap med dyrkinganlegg langs Norges kyst?

Hvor akseptabelt er det at dyrkningsanlegg blir en del av kystkulturen vår? Hva er for stort eller estetisk støtende 
når man designer konstruksjoner langs norskekysten? Hvordan vil det se ut fra tilstøtende fjellområder? Hvordan 
vil de se ut fra øyehøyde? Og hvordan oppleves det under vannoverflaten? Hvordan kan infrastrukturen på land 
og i vann settes opp for å styrke den sosiale strukturen? Hva er landskapsarkitektens rolle i denne utviklingen?

Vellykket jord- og havbruk er en sammensmelting av sted, natur, mennesker og vitenskap – akkurat som 
landskapsarkitektur. I diplomoppgaven min ønsker jeg å utforske måter å orkestrere de utilitaristiske og botaniske 
aspektene ved tang og tare i flytende nyttehager egnet for produksjon, sanseopplevelser og læring. Kan Sølens 
(Palmaria palmata) skjønnhet og egenskaper aksepteres og settes pris på, på samme måte som eplet? 

PROSJEKTOMRÅDE
Jeg har valgt øya Runde i Herøy kommune på vestkysten av Norge som mitt prosjektområde fordi kommunen 
allerede har dyrkingsanlegg for tang. Produsentene knytter seg til lokalsamfunnet ved å invitere dem til 
fasilitetene med båt for å høsting, etterfulgt av matlagingsaktiviteter på land.

En bevegelse innen flytende nyttehager over hele verden viser potensialet til små samfunn og individuelle 
brukere som et supplement til den industrielle delen av industrien. “Green Wave” i Nord-Amerika og “Havhøst” i 
Danmark er eksempler på foreninger hvor marine nyttehager kobler sammen folk som lærer av hverandre.

RUNDE
Runde ligger ytterst i havgapet i Herøy kommune. Øya er på 6,2 km2 og har ikke mer enn 117 fastboende (1. 
januar 2017)1 Fra april til august er det imidlertid hekkesesong, og mer enn 500 000 fugler okkuperer fuglefjellet 
på øya1.

Runde er et populært turistmål. Hvert år besøker titusenvis av mennesker øya med sine bratte gresskledde 
bakker og høye klipper for å få et glimt av kystnaturen, samt for å se de mange tusen sjøfuglene som hekker i 
de gressete bakkene, steinurene og steinen vegger på den vestlige delen av øya. På det nordligste og vestligste 
punktet på øya ligger Runde fyr. Dette ble etablert i 1767 som et resultat av mange store forlis i området. I 2002 
ble fyret automatisert, og i dag brukes fyrvokterens hjem som turisthytte1.

Øya er brobundet til fastlandet. Denne forbindelsen ble åpnet i mars 1982. I dag er en god del av området 
på øya enten et fuglevernområde eller et naturreservat for å beskytte naturen og de sårbare fugleartene som 
hekker der. Fuglelivet på øya ble beskyttet i 1957 på initiativ fra lokalbefolkningen. I 1981 ble verneområdet 
etablert. Dette inkluderer fire fuglereservater på Runde, samt et fuglereservat rundt Runde og Grasøyane nordøst 
for Runde. I 1996 fikk Goksøyrmyrane også status som naturreservat. I fuglevernområdet er det trafikkforbud i 
perioden 15. mars - 31. august1. 

Jeg tok turen til Runde 8. februar 2021 for å møte den selverklærte tang og tare-entusiasten Phil Mansfield fra 
“Møre-to-sea”, som tok meg med på tang og tare-safari på øya. I reisebrevet følger bilder og feltnotater fra 
turen. 

Jeg takker AFAG for støtte til å gjennomføre studietur til prosjektområdet i en tidlig fase av oppgaven, for verdifull 
og inspirerende input til videre arbeid.

RUNDE
62°24’N 005°37’E

[1] http://www.seapop.no/no/lokaliteter/runde.html



INFRASTRUKTUR

Manglende fotgjengerfelt/turstier langs den bebygde delen av øya.
Jeg måtte gå langs bilveien hele den ca. 6 km lange strekningen.

Vanskelig fremkommelighet til fjæresona.
 
Det er flere opparbeidede turstier med tredekke på toppen av fjellet, som 
kan være til inspirasjon for denne delen av øya.

Konklusjon: potensial for bedre gangbarhet og tilgjengliggjøring av 
vannkanten.



LOKALSAMFUNN

Lite lokalsamfunn (ca. 117 fastboende).

Sjarmerende og fargerik arkitektur.
 
Stort innrykk av turister (50-80 000 i tidsrommet april-august).  I 
fuglevernområdet er det trafikkforbud i perioden 15. mars - 31. august..

Konklusjon: Tilgjengeliggjøre større deler av øya for å lette på trykket av 
turister, og gjøre aktivitetstilbudet til de fastboende mer variert.



SPOR FRA EN FISKELANDSBY

Flere sjarmerende naust forteller historien om en tidligere fiskelandsby.
 
Kystkulturen står sterkt i Rundes historie

Konklusjon: Aksept og åpenhet for havbruk og kystindustri



PLANTELIV

Fargerikt og variert planteliv i fjæresona.

Yndede områder for både sanking og betraktning av plantene.

Plantene er flotte å se på i frossen tilstand og etter at de har blåst i land – 
naturens krefter (forst og vind) bidrar til å synliggjøre plantene over vann.
 
Konklusjon: Tang og tare er vakkert i alle sesonger. De er gode å spise 
og fine å se på – potensial for sanselige og nyttige opplevelser.



MATERIALER

Spennende og estetisk vakre eksisterende materialer, mønster og strukturer.
Harde materialer: stein, jern, tre, 
Myke, bevegelige materialer: tau, planter, vann

Konklusjon: Kan eksisterende materialer, mønster, farger og strukturer 
informere og inspirere mitt design for å skape en forankring i stedets 
historie og identitet?



Palmaria palmata


