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Uttalelse - Forslag til beskyttelse av gyteområde og forbud mot å fiske
torsk fra Telemark til Svenskegrensen
Saksopplysninger
Fiskeridirektoratet sendte ut høring til forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud på å fiske
torsk fra Telemark til svenskegrensen 08.06.2018. Hvaler kommune har fått utsatt frist til å sende ut
en politisk høringsuttalelse 26.09.2018. Hvaler kommune sender en foreløpig uttalelse i forkant av
denne.
Fiskeridirektoratet sier i sin uttalelse at de ikke ser noen vei utenom nye tiltak som reduserer
fiskedødeligheten på torsk betraktelig. De setter fokus på kysten fra Lindesnes til Svenskegrensen og
foreslår tiltak med ikrafttredelse 01.01.2019.
Forslaget til Fiskeridirektoratet er delt inn i to deler. Den ene delen skal beskytte viktige gytefelt på
kysten fra Lindesnes til svenskegrensen. Den andre delen skal redusere dødeligheten forårsaket av
fiske, for torsk i området fra Telemark til Svenskegrensen, omfatter her kyst- og fjordtorsken.
Forslaget baserer seg på en rapport fra 2016 fra Havforskningsinstituttet Kunnskapsstatus kysttorsk i
sør. Her kommer det frem at nedgangen av torskebestanden har fortsatt og torskeforekomstene er
på et historisk lavt nivå på Sør- og Østlandskysten. Data tilsier at gytepopulasjonen er på et historisk
lavt nivå. Fiskeridirektoratet viser også til gjenfangstforsøk på torsk, hvor dødeligheten på torsk i
perioden 2005-2013 er på 67,3 % hvorav 55,6% av dødeligheten er forårsaket av fiske. 15,6% står
yrkesfiske for, og det resterende er det fritidsfiskere som står for.
Utvalget for samfunnsutvikling vedtar saken.
Kommunestyret får tilsendt uttalelsen som referatsak.

Vedlegg
1. Høringsbrev – Forslag til beskyttelse av gyteområde og forbud mot å fiske torsk fra Telemark
til Svenskegrensen

Vurdering
I hovedsak støtter Hvaler kommune forslaget fra Fiskeridirektoratet om beskyttelse av viktige
gyteområder på kysten fra Telemark til svenskegrensen. Kommunen er positive til at
Fiskeridirektoratet ønsker å sette i gang tiltak for å redusere fiskedødelighet hos torsken.
Videre støtter Hvaler kommune forslag om å forby å fritidsfiske torsk innenfor grunnlinjen, men at
yrkesfiskernes interesser skal ivaretas.

Vern av gyteområder
Å beskytte gyteområder er viktig for bestanden av torsk. Det er bra at Fiskeridirektoratet har sett på
viktigheten med å opprette marine verneområder for ulike arter av fisk.
Forholdet til fritidsfiske
Hvaler kommune støtter forbud mot fritidsfiske i perioden som er foreslått. I rapporten kommer det
klart frem at fritidsfiskere er den største trusselen torsken står ovenfor. I et friluftsperspektiv vil dette
være nokså inngripende på en kommune som Hvaler, men for å bevare torskbestanden er dette noe
som vi må godta. Her burde man også vurdere å utvide perioden for forbud av fritidsfiske av torsk.
Forholdet til fiskerinæringen
Hvaler kommune mener det er viktig å ivareta yrkesfiskere i Fiskeridirektoratets forslag. Trålfiske etter
reke og sjøkreps burde ikke påvirkes i stor grad. Bifangst av torsk er nok noe av det som kan
forekomme. Hvis det blir påbud på ev. tiltak til yrkesfiskere som fører til store økonomiske tap burde
dette i så fall høres og drøftes med lokale yrkesfiskere og næring lokalt i de berørte kommunene.
Samarbeid med kommunen
Hvaler kommune ønsker at Fiskeridirektoratet skal se mer på virkningene dette har for
fiskerinæringen, og da inkludere alle berørte parter i arbeidet fremover.
Konklusjoner
Rådmannen støtter forslaget om Kysttorsk – forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud mot å
fiske torsk fra Telemark til svenskegrensen, men skal ivareta yrkesfiskernes interesser.
Rådmannen ønsker å verne om yrkesfiskerne på Hvaler, og at Fiskeridirektoratet i større grad skal
inkludere de i ferdigstillingen av forslaget.
Rådmannen ønsker at Fiskeridirektoratet skal se på utvidelse av forbud mot fritidsfiske av torsk.

Rådmannens forslag til vedtak
1. Rådmannen støtter forslaget om Kysttorsk – forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud
mot å fiske torsk fra Telemark til svenskegrensen, men skal ivareta yrkesfiskernes interesser.
2. Rådmannen ønsker å verne om yrkesfiskerne på Hvaler, og at Fiskeridirektoratet i større grad
skal inkludere dem i ferdigstillingen av forslaget.
3. Rådmannen ønsker at Fiskeridirektoratet skal se på utvidelse av forbud mot fritidsfiske av torsk.
Hvaler kommune, 17.09.2018
Dag Willien Eriksen
rådmann

