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Høring -  forslag om forlengelse av forskrift om bevaringssoner i Tvedestrand 
kommunes sjøområder  
 
Forskrift om bevaringssoner i Tvedestrand kommunes sjøområder ble vedtatt 20. juni 2012. 
Bevaringssonene har lagt grunnlag for en omfattende forskningsaktivitet rettet mot å få frem 
kunnskap om effekten av denne type forvaltingstiltak, restriksjoner på fiske i avgrensede 
områder. 
 
Forskriften hadde opprinnelig 5 års varighet. Ved vedtak av 20. juni 2017 ble den forlenget til 
31. januar 2018. Formålet var å legge til rette for at høring av forlengelse kunne gjennomføres 
uten at områdene ble åpnet for fiske i mellomtiden.  
 
Etter bestilling fra Fiskeridirektoratet leverte Havforskningsinstituttet i 2016 rapporten 
«Kunnskapsstatus for kysttorsk i sør». Bruk av bevaringssoner er trukket frem som et tiltak 
for å bedre tilstanden for kysttorsken som nå ligger på et historisk lavmål. I brev av 19.5.2017 
gjør Havforskningsinstituttet nærmere rede for hvorfor det bør forskes i områder hvor det er 
restriksjoner på fiske. I brevet redegjøres det også kort for hva forskingen har frembrakt av 
ny kunnskap i de fem årene restriksjonene har vart. Brevet er vedlagt.  
 
Havforskningsinstituttet har i rapportserien «Rapport fra havforskningen» nr 40/2016 
publisert sluttrapport fra prosjektet Aktiv forvaltning. Dette prosjektet var sentralt når 
sonene ble opprettet og rapporten presenterer arbeidet som er utført og resultater som er 
oppnådd. Rapporten finnes her: http://www.imr.no/filarkiv/2016/12/rapport_40-
2016_final.pdf/nb-no  
 
Fiskeridirektoratet legger til grunn at kunnskapen som er frembrakt så langt er relevant ikke 
bare for forvaltningen av kysttorsk, men også for andre arter. Vi legger også til grunn at det 
er behov for ytterligere kunnskap. En forlengelse av bevaringssonene i Tvedestrand vil åpne 
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for at mer kunnskap kan komme. Sett fra vår side vil det kunne styrke grunnlaget for 
forvaltningen av kysttorsk samt andre arter som det blir forsket på. 
 
I brev av 25. september 2017 redegjør Havforskningsinstituttet for sin oppfølgning av 
forskningen i bevaringssonene dersom forskriften blir forlenget. Tidsserier som er påbegynt 
vil bli fulgt opp og undersøkelsene vil ta sikte på å følge opp utviklingen av bestandene. 
Havforskningsinstituttet gjør det videre klart at denne oppfølgningen ikke vil være betinget 
av ekstern finansiering. Brevet er vedlagt. 
 
Fiskeridirektoratet legger dermed til grunn at formålet med en forlenging, legge til rette for 
videre forskning for forvaltningsformål, vil bli finansiert. Vårt kunnskapsgrunnlag vil 
dermed bli forbedret gjennom en forlengelse av forskriften. 
 
Tvedestrand kommune har på eget initiativ behandlet spørsmålet om hva kommunen ønsker 
når det gjelder forlengelse. I brev av 31. mai 2017 har kommunen oversendt sitt vedtak i sak 
52/17 hvor det prinsipalt gås inn for at forskriften forlenges med 10 år. Brevet er vedlagt. 
 
Fiskeridirektoratet mener at 10 års gyldighet vil gi gode muligheter for en langsiktig 
oppfølgning fra Havforskningsinstituttet sin side, jf. brevet av 25. september 2017. Vi foreslår 
derfor forlengelse for 10 år regnet fra 20. juni 2017, det vil si til 20. juni 2027. 
 
Forslag 
 
I forskrift 20. juni 2012 om bevaringssoner I Tvedestrand kommunens sjøområder, Aust- 
Agder foreslås følgende endring: 
 
§ 7 skal lyde:  
 
Denne forskrift trer i kraft 20. juni 2012 og gjelder til og med 20. juni 2027. 
 
Høringsfrist 
 
31. desember 2017 
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Med hilsen 
 
 
Anne Kjos Veim 
seksjonssjef  
 Gunnstein Bakke 
 seniorrådgiver 
 
 
Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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Fiskerlaget Sør / Fiskarlagets 
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Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 
Havforskningsinstituttet NORDNESGATEN 50 5005 BERGEN 
Kommunenes sentralforbund    
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM 
Norges dykkeforbund    
Norges Fiskarlag Postboks 1233 Sluppen 7462 TRONDHEIM 
Norges Fritids- og Småfiskerforbund    
Norges Jeger- og Fiskerforbund    
Norges Kystfiskarlag Postboks 97 8380 RAMBERG 
Norges naturvernforbund Grensen 9b 0159 OSLO 
Norske Sjømatbedrifters 
Landsforening 

Postboks 639 Sentrum 7406 TRONDHEIM 

Sjømat Norge Postboks 5471 
Majorstuen 

0305 OSLO 

Tvedestrand kommune Boks 38 4901 TVEDESTRAND 
WWF-Norge  0130 OSLO 
 
 
Kopi til: 
Kontrollseksjonen    
Region Sør    
Reguleringsseksjonen    
 
 
 
Vedlegg  
Vedrørende fremtidig oppfølging av bevaringsområder i Tvedestrand 
Anmodning om forlengelse av forskrift for verneområder i sjø i Tvedestrand 
kommune 
RÅD - Miljø og biologisk mangfold - Videreføring av bevarings- og 
nullfiskeområder i Tvedestrand vil gi viktig kunnskap for bærekraftig 
forvaltning av kystressurser 
 


