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Videresendt melding: 

Fra: Sergey Gilmiyarov <gilmiyarov_s@mail.ru> 

Dato: 4. september 2018 kl. 10:41:34 CEST 

Til: gunnstein.bakke@fiskeridir.no 

Kopi: sergey.gilmiyarov <sergey.gilmiyarov@dnvgl.com> 

Emne: 18/1902 Høring av forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud 

mot å fiske torsk fra Telemark til svenskegrensen 
Svar til: Sergey Gilmiyarov <gilmiyarov_s@mail.ru> 

Hei Gunnar, 
 
Vi som driver med undervannsjakt i Oslofjorden støtter i utgangspunkt forslag om 
beskyttelse av kysttorsk. Mange av oss deltar i rydding av havner og bunn fra 
søppel og gamle fiskeredskap, som i sin tur fører til bedre livsforhold og mindre 
dødelighet av torsk i Oslofjorden. 
 
Når det gjelder forslag om forbudt mot alt fiske i gyteområdene i perioden 1.1 til 
30.04, også fangst med dykking, kan vi informere om følgende: når fisk er tatt ved 
dykking (også ved undervannsjakt) kommer man tett på fisk (3-4 meter eller 
nærmere). Undervannsjakt er dermed kjent til å være en selektiv fiskemetode. I 
motsetning til fritidsfiskere med krokredskap, garn og ruser, undervannsjeger kan 
skille torsk fra annen fisk før fisken er tatt, og la den svømme videre, da blir målet 
til å beskytte kysttorsk nådd med dette. Vennligst merk at når hele Indre 
Oslofjorden stenges for undervannsjakt i perioden 1.1 til 30.04, da mister vi 
mulighet til å jakte på annen fisk som flyndrer og lyr i denne perioden. Disse 
fiskene er langdt fra truet, og er lett å skille fra torsk pga forskjellig oppførsel og 
habitat. Vi kan ikke forestille hvordan undervannsjakt på lyr og flyndrer skal true 
torsk som gytter. 
   
Med hensyn til overnevnte ber vi å ikke inføre forbudt mot undervannsjakt på 
annen fisk enn torsk i gyteområdene i perioden 1.1 til 30.04. 
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Med vennlig hilsen, 
Sergey Gilmiyarov 
på vegne av undervannjegere i Oslofjorden 
mob 41501499 
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