Norges Fritids- og Småfiskeforbund
Region Sør

Svar på høring fra Småfisker'n Region Sør
Småfisker'n region sør (Risør/Tvedestrand og Arendal, Kristiansand har sendt inn eget) støtter
forslaget som foreslått. I tillegg er det viktig å tenke helhetlig. Det er flere momenter som har
påvirkning av kysttorskens bestand.
Selen kan ha en bestandsøkning på litt over 12% hvert år. Det bør tas med i betraktningen på
hvorfor det er så lite torsk langs kysten av Skagerak. Hver sel tar minst 4 kilo fisk hver dag. Og vårt
anslag er at bestand er langt over 50. Det vil si at minst 200 kilo fisk hver dag spises av selen i AustAgder. Det er bør også vurderes å starte jakt på sel også i Agder fylkene, kravet er en bestand på
minst 50 før det gis fellingstillatelse. Og offisiell bestand er langt under 50 sel. Spesielt i AA da
selbestanden øst for Kilsund har økt betydelig de siste årene.
Leppefisk og kutlinger er en stor andel av torskens diett. Hvilke påvirkninger har all uttaket av
leppefisk på torskens bestand? I år er kvoten for leppefisk 4 millioner fisk fra Svenskegrensen til og
med Agder. Det betyr vel en del for kysttorsken? Vi mener det kan være viktig å utrede
konsekvensen av all fiske etter leppefisk.
Skarv utgjør en stor del av torskens beskatning. De tar fra 0.4 til 0.6 kilo fisk hver dag. Fra 1988
frem til 2013 har bestanden av skarv økt minst 30%. Det vil si at bestanden av skarv i dag er
betydelig, og tar mange hundre kilo fisk hver dag i AA. Viktig med en økning i jakten på skarv, og
anbefaler en utvidelse av jakttiden som i dag er 1.10 til 30.11. Slik det er i dag er det kun ung
storskarv med hvit buk som kan felles. Vi anbefaler jakt på all skarv, og utvidet jakttid som anbefalt
fra 21.8 til ut februar.
Det bør også settes som krav at politi, kystvakt og SNO har økt kontrollvirksomhet for å avdekke
ulovlig fiske. Slik det er i dag er midlene til slik kontrollvirksomhet altfor lave. Og hver gang
myndighetene er ute for å kontrollere beslaglegger de store mengder ulovlig satt utstyr. Hvis
myndighetene hadde hatt oftere kontroller ville det vært forebyggende og flere fulgt de reglene vi
allerede har. Samtidig er det viktig å øke innsatsen på å få opp alt det utstyret som i dag ligger i
sjøen og spøkelsesfisker. I dag er det lett å rapportere funnet og savnet utstyr via en app på
telefonen. Det er bra, og viktig.

Kenneth Selås
Regionsleder Sør

