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Vedlegg:  

1. Forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud mot å fiske torsk fra Telemark til 
svenskegrensen  

2. Høringsbrev  

 

Ikke trykte vedlegg:  

1. Kart som viser forslag til vernede gytefelter 
2. Forskning for adaptiv økosystembasert forvaltning av Ytre Oslofjord 
3. Kunnskapsstatus kysttorsk i sør 
4. Kunnskapsstøtte kysttorsk i sør, vern av gyteområder  

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.08.2018 sak 75/18 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Oppegård kommune er positiv til tiltakene som Fiskeridirektoratet har foreslått for å verne og bygge 
opp igjen bestanden av fjord- og kysttorsk på Skagerakkysten og i Oslofjorden.   
 

 

Rådmannens innstilling: 

 Oppegård kommune er positiv til tiltakene som Fiskeridirektoratet har forestått for å verne 
og bygge opp igjen bestanden av fjord- og kysttorsk på Skagerakkysten og i Oslofjorden.   
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Saksutredning: 
Sammendrag 
Fiskeridirektoratet har sendt ut et høringsforslag som innebærer et forbud mot å fiske torsk i 
Oslofjorden. Forbudet vil tidligst gjelde fra 1. januar 2019.  
 
Rådmannen anbefaler at Oppegård kommune slutter seg til hovedtrekkene i forslaget til  
Fiskeridirektoratet.  
 
 
Bakgrunn for saken  
Havforskningsinstituttet rapporterer om at tilstanden for fjord- og kysttorsk i Sør-Norge over tid har 
blitt dårligere, og at bestandene er på et historisk lavmål. I 2016 ble prosjektet Krafttak for 
Kysttorsken etablert i Ytre Oslofjord som følge av denne situasjonen.  
 
Fiskeridirektoratet foreslår nå nye tiltak som skal reduserer fiskedødeligheten for torsk og bygge opp 
bestandene igjen. Analysene av fiskedødeligheten viser at tiltakene må omfatte både fritidsfisket og 
yrkesfisket. 
 
For å beskytte viktige gyteområder i gyteperioden foreslås det å forby all fiske og fangst i 
gyteområder for torsk på strekningen fra Lindesnes og østover til svenskegrensen i perioden 1.1 til 
30.4 hvert år med ikrafttredelse fra 1.1.2019. I forslag til forskrift om forbud mot fiske i gyteområder 
for torsk gjelder forbudet gyteområdet Indre Oslofjord, som omfatter hele sjøområdet nord for en 
linje fra Filtvedt lykt og rett øst over Oslofjorden mot Vestby.  
 
Videre forslås det å forby fiske etter torsk innenfor grunnlinjen på strekningen fra og med Telemark 
til svenskegrensen. Det foreslås derfor endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen. 
Forslaget innebærer i praksis forbud mot bruk av bunnsatte garn i Oslofjorden, og at all bifangst av 
levedyktig torsk tatt på annen redskap som teiner, ruser og krok skal settes ut igjen. Fisketrålere må 
ha sorteringsrist, og det skal ikke benyttes oppsamlingspose over fiskeutslippet. Grunnlinjen er 
foreslått som avgrensning fordi det er en hensiktsmessig fjordlinje i Ytre Oslofjord, og som sikrer at 
relevante områder kommer med.  
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Figur 1: Kartet viser området som foreslås omfattet av forbudet mot å fiske torsk. Grunnlinjen settes som en avgrensning 
mellom kyst og hav  

Forslaget om forbud mot all fangst av torsk i Oslofjorden er på høring, og vil tidligst gjelde fra 1. 
januar 2019. I påvente av et eventuelt forbud har Oppegård kommune allerede oppfordret 
innbyggerne om ikke å fiske torsk i Oslofjorden.  
 
I tillegg foreslås det et subsidiært forslag til forbudsområde. Dette fordi forslaget som dekker hele 
området innenfor grunnlinjen, er omfattende. Det subsidiære forslaget omfatter områdene innerst i 
Oslofjorden. Det påpekes at det subsidiære forslaget til forbudsområde vil gi en vesentlig reduksjon 
av beskyttelsen.   

 
Vurderinger 
Forslaget innebærer at et målrettet fiske etter torsk ikke er tillatt. Fritidsfiske kan fortsette som før, 
men det er ikke lov til å benytte redskap som er spesielt innrettet for å fange torsk. Dersom man får 
en torsk på kroken, må den slippes ut igjen. Forslaget vil ha konsekvenser for fritidsfisket, men ikke 
av økonomiske karakter. 

Forslaget omfatter også yrkesfiske, og innebærer at alt ervervsmessig fiske av torsk innenfor 
grunnlinjene fra og med Telemark til svenskegrensen blir forbudt. For yrkesfiskere vil påbudet om 
bruk av sorteringsrist og forbudet mot bruk av oppsamlingspose for reketråling innenfor grunnlinjen 
medføre at bifangst av fisk ikke lengre vil gi et økonomisk utbytte.  

Fiskeridirektoratet vurderer at det subsidiære forslaget til forbudsområde vil gi et dårligere vern. 
Derfor mener rådmannen, ut fra en føre-var-holdning, at fiskeforbudet etter torsk skal gjelde 
innenfor grunnlinjen. Dersom torskebestanden tar seg opp igjen, kan grensene for forbudsområdet 
vurderes endret.  
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Anbefaling 
Rådmannen anbefaler at Oppegård kommune slutter seg til hovedtrekkene i forslaget til 
Fiskeridirektoratet for å verne og bygge opp igjen bestanden av fjord- og kysttorsk på 
Skagerakkysten og i Oslofjorden.   
 
 
 
 
Lars Henrik Bøhler  
rådmann 
     Ellen Wibe 
     Kommunalsjef 
 

 

Godkjent og ekspedert elektronisk. 

 

 

  


