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Kysttorsk i sør, høring av forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud mot
å fiske torsk fra Telemark til svenskegrensen.
Norges Fritids og Småfiskerforbund har i møter i Region øst og Region sør, samt innspill fra
lokallag, behandlet denne høringen. Alle notater, utskrifter fra møter er vedlagt.
Begrensninger i fritidsfisket bør være i samsvar med resursene og uttak av fisk generelt for
området som reguleres. Allemannsretten må ivaretas og reguleringene må kunne oppfattes
som rimelige for brukere av fjord og kyst.
Prosjektet Krafttak for kysttorsk er langt ifra ferdige med forslag til gyte og oppvekstområder
i Oslofjorden Vi mener dette arbeidet bør fortsette fordi dette er bundet opp til et mandat.
Vi mener dette arbeidet med å beskytte oppvekst og gyteområder vil gi ønsket effekt etter
hvert. Derfor er vi generelt imot en totalfredning som beskrevet høringen fordi Krafttak for
kysttorsk ikke er ferdigstilt. Fredning av gyteområder videre fram til Lindesnes er vi enige i
med unntak av noen justeringer. Ref. vedlegg 1 fra Kristiansand, Toppdalsfjorden.
Tråling.
Vi støtter imidlertid forslaget om innføring av skillerist samt forbud mot oppsamlingspose.
Dersom Oslofjorden totalfredes mot bruk av bunnsatte garn må også all trålig innenfor denne
grensen bli forbudt.
Lysfisket.
Det er merkelig at det ikke står noe om lysfisket i høringsnotatet. Dette må være en
forglemmelse for før andre tiltak iverksettes så må i alle fall dette stoppes. Ref. Sveriges tiltak
for å få opp torskebestanden. Hvis dette fisket ikke stoppes vil det være svært vanskelig å få
forståelse for fredning, gyte og oppvekstområder. Se vedlegg 4. Se også Riksrevisjonens
undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak, dokument 3:9 (2016-2017).
Skarven.
Mellomskarv, har i de siste årene formert seg vesentlig og den beskattes i dag minimalt på
grunn av begrensninger i jakttid og utførelse. Denne skarven tar mellom 0,4 -0,6 kg fiske per

dag. Skarven er altetende og spiser det den kommer over, torskefisk, ørret og annen yngel.
Den spiser også store mengder leppefisk og mindre skalldyr, den skader også mye fisk under
jakten. Jakttiden er i dag 1. oktober til 30. november.
Vi mener også at det må innføres økt jakttid på skarv til å gjelde i tiden 21/8- 23/12, på lik
linje med andre jakttider generelt på sjøen og innlandet, samtidig som det innføres tiltak for å
hindre ukontrollert formering. Skarven dykker opp til 3-4 minutter på dybde 2-3 meter, og
kan gå ned til 20 til 30 meter.
Vi mener Fiskeridirektoratet omgående må kontakte miljødirektoratet for at tiltak kan
gjennomføres.
Sel.
Selen viser seg som et flott dyr men selen spiser også mye fisk fra 4-6 kg avhengig av årstid.
Ifølge statistikker så er det minimalt med torsk i prøver av mageinnhold men selen tar i særlig
stor grad magebitt av større fisk som torsk og anadrome fiskeslag, hvilket påvirker at det er
vanskelig å påvise i prøver av mageinnhold fordi da finner en ikke otolitten. Selbestanden er
også større enn antatt fordi selen vandrer mye og tellingen viser seg å vær i stor del lite
korrekte. Ref møte i Arendal 6. mars 2018.
Informasjons tavler på brygger og kaier.
Våre nye landsmenn og leiearbeidere fra øst- Europa fisker fra båt men i hovedsak fra brygger
og kaier. De fisker masse småfisk av forskjellige arter også undermåls torsk. De har ingen
forståelse for at det de fisker har et minstemål. Svært få av disse fiskerne forstår skandinavisk
eller engelsk. Vi har tidligere fremmet forslag om at det produseres plakater på ulike språk
som vi kan være behjelpelig med å sette opp på de områdene som dette fisket forkommer men
har så langt ikke sett noe til dette. Ref. møte i Bergen med fiskeridirektøren 13. mai 2014.

Oppsyn og kontroll.
Igjen rettes det spørsmål om økt kontroll og oppsyn. Med restriksjoner som foreslått er det
helt nødvendig med vesentlig økning av resursene til oppsyn.
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