
Fra: Gunnstein Bakke 
Sendt: mandag 24. september 2018 11:23 
Til: Arkivet 
Emne: Fwd: VS: 18/43241 SV: Kysttorsk i sør - forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud 

mot å fiske torsk fra Telemark til svenskegrensen - høring 
Vedlegg: image002.jpg; ATT00001.htm; Kysttorsk i sør - forslag om beskyttelse av gyteområder og 

forbud mot  fiske torsk fra Tel.pdf; ATT00002.htm 
 
Kategorier: Linda 
 
Dere er vel rette mottaker på denne. 
 
 
Gunnstein 
 
Videresendt melding: 

Fra: "Gunnar S. Larsen" <Gunnar.Larsen@fiskeridir.no> 
Dato: 24. september 2018 kl. 11:10:59 CEST 
Til: Gunnstein Bakke <Gunnstein.Bakke@fiskeridir.no> 
Emne: VS: 18/43241 SV: Kysttorsk i sør - forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud mot å 
fiske torsk fra Telemark til svenskegrensen - høring 

Hei 
Fikk denne til meg nå. Du får avgjøre dens videre skjebne! 
  
Gunnar 

Fra: Trude Movig [mailto:Trude.Movig@horten.kommune.no]  
Sendt: 24. september 2018 11:09 
Til: Gunnar S. Larsen <Gunnar.Larsen@fiskeridir.no> 
Emne: 18/43241 SV: Kysttorsk i sør - forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud mot å fiske 
torsk fra Telemark til svenskegrensen - høring 
  

Epost fra Horten kommune 

  

Høringssvar fra Horten kommune ble behandlet politisk den 10. september og oversendes herved. 

  

Høringssvar: 

  

  
Horten kommune gir sin tilslutning til Fiskeridirektoratet sitt forslag til 

forskriftsbestemmelser for  
1. Forskrift om forbud mot fiske i gyteområder for torsk  
2. Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen  
  
som fremkommer i høringsdokument av 08.09.2018: Kysttorsk i sør, høring av 

forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud mot å fiske torsk fra Telemark til 

svenskegrensen.  

  
  

Mulighetene for å opprette et marint verneområde fra indre Oslofjord til 

Slagentangen med forbud mot all yrkesfiske og annet fiske unntatt fritidsfiske med 

snøre og stang bør utredes og vurderes. 
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Det politiske saksfremlegget med vedtak er vedlagt e-posten. 

  

Vennlig hilsen 

  

Trude 
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