
 

 

Innlegg til Regionsmøte i Moss, 15 Mars 2018 og Landsmøte i NFSF 19-21 April 2018 

 
Det ødeleggende lysfiske 

Det er krise for torsk og andre fiskeslag i ytre Oslofjord/ Skagerak. Situasjonen er blitt 

verre år- for år.  

Det diskuteres høyt og lavt om årsaker, men vi behøver bare gå litt tilbake i tid, da snurpenot i 

kombinasjon med ekkolodd og lys desimerte lokale stammer av sild i våre nordligste Fylker. 

Resultatet der ble forbud mot lysfiske. 

I 1964 hadde Fiskeridepartementet forslag om stopp i lysfisket (Oslofjord /Skagerak), men 

etter press fra «Østlandske Fiskeriselskap» ble det bestemt å fortsette.  

 

Dagens situasjon er den samme, noe som klart peker på at «Forvaltningen» er under sterk 

påvirkning av yrkesfiskerne og deres organisasjoner.  

 

Når vi vet at sild og brisling er viktig mat for torsk og annen fisk, fugl og sjøpattedyr, og at et 

effektivt lysfiske “støvsuger” fjordene og ødelegger næringskjeden, blir ord som «bærekraftig 

forvaltning» og «levende kyst» noe som vi bare hører om i politiske festtaler. 

 
Uansett årsakssammenheng, på kort sikt er det enkleste og mest åpenbare tiltak å få 
opp bestanden av sildefisk. I klartekst betyr dette forbud mot lysfiske. Forbud mot fiske 
med garn etter sild må også vurderes.  
 
I 2017/18 har Småfisker`n Grenland brukt dataprogrammet «Marine Tracker» for å følge og 
dokumentere hvordan lysbåtene opererer.  
Vi ser et svært detaljert søk etter sild og brisling langs hele kysten Fredrikstad – Horten – 
Kragerø. Se noen eksempler i vedlegg. 
 
Når det er gjort funn blir fisken i området «samlet opp» før den blir pumpet opp i båten. Krav 
om ankring (ref. §22) følges ikke. 
 
Fangstene i 2017/18 er på vanlig måte rapportert til Norges Sildesalgslag, og er levert til 
Sverige.  
 
For Kystbrisling viser fangststatistikken følgende: 
Ref. Norges Sildesalgslag, Fangststatistikk - Norske Fartøyer, fangst av Kystbrisling levert utlandet 

 
2016 ...............  340 tonn 
2017 ............... 212 tonn 
2018 ............... (til 16.02) 134 tonn! 
 
!) I dagens krisesituasjon undres vi hvordan det er mulig å få dispensasjon til å fange 
134 tonn rød-listet kystbrisling i fredningstida! 
 
 
Vi opprettholder vårt krav om at lysfiske må forbys langs hele kysten - Ytre 
Oslofjord/Skagerak. 
 
 
Lysfiskekomiteen 

Småfisker`n Grenland 
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Vedlegg 
Skjermbilder som viser lysbåtenes rute og fangststeder. 
Kilde: Marine Tracker 
 

 

Lysfiske - Spor etter lysbåt, 3-4 Januar 2018. 

Fangst (ukjendt) utenfor Meholmen/Sandefjord.  

 

Lysfiske - Spor etter lysbåt, – 7-9 Januar 2018.   

Fangst: 32 tonn kystbrisling ved Horten og (antatt) 40 tonn ved Husøy, Tønsberg 

 


