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Høringsuttalelse - forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud
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Det vises til høring av forslag om beskyttelse av gyteområder for torsk og forbud mot
å fiske torsk i Oslofjorden.
Vestby kommune er positiv til de foreslåtte tiltakene, og mener det er viktig å gjøre
tiltak som kan bidra til å redusere fiskedød som skyldes fiske. Vi støtter forslaget fra
fiskeridirektoratet i sin helhet.
Vedlagt følger saksfremlegg fra politisk behandling av forslaget.

Med hilsen

Cathrine Sussane Torjussen
plan- og miljøvernrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent.
Vedlegg:
F 51/18 - Saksutskrift Formannskapet 27.08.2018 Høringsuttalelse - kysttorsk
- forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud mot å fiske torsk
Mottaker:
Fiskeridirektoratet

Postadresse
Postboks 144
1541 Vestby
post@vestby.kommune.no

Postboks 185
Sentrum

Besøksadresse
Rådhusgata 1
www.vestby.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 98 01 00
+47 64980101

5804 BERGEN

Org.nr.
Bankgiro

943 485 437
1613.07.00342
Side 1 av 2

Vestby kommune- Plan
Vår ref.: 18/01885-5

Side 2 av 2

Vestby kommune

Saksutskrift
Høringsuttalelse - kysttorsk - forslag om beskyttelse av gyteområder
og forbud mot å fiske torsk
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/01885-2
Cathrine Sussane Torjussen

Saksgang
1 Formannskapet

Møtedato
27.08.2018

Saknr
51/18

Formannskapets behandling 27.08.2018:
Repr. Arjo Van Genderen (V) fremmet følgende forslag:
Følgende høringsuttalelse sendes til Fiskeridirektoratet, sammen med saksfremlegget
fra behandling i Vestby:
Vestby kommune er positiv til de foreslåtte tiltakene, og mener det er viktig å gjøre tiltak
som kan bidra til å redusere fiskedød som skyldes fiske. Vi støtter forslaget fra
fiskeridirektoratet i sin helhet.
Votering:
Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt.
Repr. Arjo Van Genderens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak 27.08.2018:
Følgende høringsuttalelse sendes til Fiskeridirektoratet, sammen med saksfremlegget
fra behandling i Vestby:
Vestby kommune er positiv til de foreslåtte tiltakene, og mener det er viktig å gjøre tiltak
som kan bidra til å redusere fiskedød som skyldes fiske. Vi støtter forslaget fra
fiskeridirektoratet i sin helhet.
Saksutskriften bekreftes
Vestby, 28.august 2018
Elin Tokerød
Formannskapssekretær
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Saksfremlegg
Rådmannens innstilling:
Følgende høringsuttalelse sendes til Fiskeridirektoratet, sammen med saksfremlegget
fra behandling i Vestby:
Vestby kommune er positiv til de foreslåtte tiltakene, og mener det er viktig å gjøre tiltak
som kan bidra til å redusere fiskedød som skyldes fiske. Vi støtter forslagets del to i sin
helhet. Vi mener imidlertid at forslagets del én, om beskyttelse av torsken i 14
gyteområder langs Skagerrakkysten fra Lindesnes til grensen mot Sverige, bør
innsnevres slik at forbudet mot fiske i perioden 1. januar til og med 30. april kun
omfatter fiske av torsk.

Vedlegg:
Høring kysttorsk - forslag til vern 2018
Kart - forslag vernede gyteomraader svenskegrensen-Stadt
Krafttak for kysttorsken - prosjektrapport 2017
Kunnskapsstatus kysttorsk i sør - rapport Havforskningsinstituttet 2016
Notat kunnskapsstøtte kysttorsk Sør
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SAKSUTREDNING:
Sammendrag:
Fiskeridirektoratet har sendt forslag om beskyttelse av gyteområder for kysttorsk, og
forbud mot fiske av torsk fra Telemark til svenskegrensen på høring. Situasjonen for
fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at
Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på
Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.
Tiltakene som foreslås er positive, og bør i all hovedsak støttes. Rådmannen foreslår
imidlertid en innsnevring av forslagets del én, slik at forbudet i perioden 1. januar til og
med 30. april kun omfatter fiske av torsk.
Bakgrunn for saken:
Fiskeridirektoratet har sendt forslag om beskyttelse av gyteområder for kysttorsk, og
forbud mot fiske av torsk fra Telemark til svenskegrensen på høring. Situasjonen for
fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at
Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på
Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.
Havforskningsinstituttet rapporterer om rekordlite fjord- og kysttorsk langs hele
Skagerrakkysten og i Oslofjorden, og det blir anbefalt å sette i verk tiltak for å redusere
fiskedød som skyldes fiske.
Undersøkelser viser at spesielt fritidsfiske utgjør en stor del av den totale
fiskedødeligheten for fjord- og kysttorsk. Havforskningsinstituttet har estimert en årlig
dødelighet på 67 %. 55,6 % av denne dødeligheten er forårsaket av fiske. Av dette igjen
står yrkesfiske for 15,1 %, fritidsfiske med krokredskap stod for 33,7 % og fritidsfiske
med garn og andre faste redskaper utgjør de siste 6,8 %. Litt forenklet fremstilt dør altså
to av tre torsk årlig, og den ene av de to er fisket opp. Havforskningsinstituttets rapport,
høringsbrev fra Fiskeridirektoratet, prosjektrapport, notat fra Havforskningsinstituttet og
kart som viser forslag til vernede gytefelt, er vedlagt saksfremlegget.
Figuren nedenfor viser antall voksne torsk fanget i Skagerrak, med en drastisk nedgang
de siste 70 årene.
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Forslaget fra Fiskeridirektoratet er delt i to deler. Del én tar sikte på å beskytte torsken i
14 gyteområder langs Skagerrakkysten fra Lindesnes til grensen mot Sverige. I disse
områdene foreslår Fiskeridirektoratet å innføre totalt fiskeforbud i perioden 1. januar til
og med 30. april hvert år. Forbudet vil gjelde for både yrkes- og fritidsfiske og omfatter
også fangst ved dykking. Føre-var-hensyn er en del av begrunnelsen for alle
forslagene, og dette gjelder også forslagene om grenser for områdene.
Kartet nedenfor viser gyteområdene som foreslås stengt for fiske i indre og ytre
Oslofjord. Grensene er markert med lilla linjer, og det er områdene innenfor
grenselinjene som er omfattet. Alle områdene er markert med røde sirkler.

Forslagets del to innebærer et forbud mot alt torskefiske innenfor grunnlinjen fra
grensen mellom Agder og Telemark til grensen mot Sverige. I praksis betyr det 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. Et eventuelt forbud mot
torskefiske vil gjelde hele året. Torsk som tas på bunnsatte garn har liten mulighet til å
overleve, og redskapen bør dermed forbys innenfor det definerte området.
Forslaget omfatter også yrkesfiske, og betyr at alt ervervsmessig fiske av torsk i
området innenfor grunnlinjene fra og med Telemark til svenskegrensen blir forbudt.
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Bifangst av torsk skal som i fritidsfisket unngås så langt mulig og all levedyktig torsk tatt
som bifangst i annet fiskeri skal settes ut igjen. Det vil ikke være tillatt med bifangst av
torsk i dette området.
Fiske etter sjøørret er regulert etter annet lovverk og omfattes ikke av dette forslaget.
Alternativer:
Ingen alternativer er vurdert.
Vurdering:
Nedgangen i kysttorsk har vært dramatisk og de foreslåtte tiltakene er viktige for å
redusere fiskedødeligheten på torsk. Forslagets del to, om forbud mot bunnsatte garn
og om at bifangst av levedyktig torsk skal settes ut igjen, bør støttes i sin helhet. For så
vidt gjelder forslagets del én, er dette et svært omfattende forslag, hvor alt fiske blir
forbudt i de 14 utvalgte områdene i perioden 1. januar til og med 30. april hvert år.
Forbudet vil altså omfatte alt havfiske, alt sildefiske, og alt strandbasert fiske etter
flyndre og annen fisk i den beste perioden for slikt fiske. Også isfiske i Mossesundet vil
bli forbudt. Rådmannen mener at dette forbudet kun bør gjelde fiske rettet mot torsk.
Det er lite bifangst av torsk under fiske som er rettet mot andre arter dersom man bruker
riktig type krokredskap. En stor del av fisket som foregår i indre deler av Oslofjorden er
fritidsfiske, og er en viktig frilufts- og rekreasjonsaktivitet. Forslagets andre del vil sikre
et generelt forbud mot bruk av bunnsatte garn hele året.
Konklusjon:
Tiltakene som foreslås er positive, og bør i all hovedsak støttes. Rådmannen foreslår
imidlertid en innsnevring av forslagets del én, slik at forbudet i perioden 1. januar til og
med 30. april kun omfatter fiske av torsk.
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