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Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til vern av gyteområder og forbud
mot torskefiske fra Telemark til svenskegrensen
Vedtaket er fattet på ordførers sommerfullmakt jfr. Delegeringsreglementet punkt 1.4.1
22.08.2018.
Fredrikstad kommune stiller seg positivt til at Fiskeridirektoratet vil sette i gang nye tiltak for å
redusere fiskedødeligheten hos torsk. Forslaget som er sendt på høring er et todelt forslag
som går på beskyttelse av viktige gytefelt på kysten fra Lindesnes til svenskegrensen og
redusering av dødelighet forårsaket av fiske, for torsk i området fra og med Telemark til
svenskegrensen. Med et stadig økende aktivitetspress på kyst- og havområdene våre, er det
i tråd med forslag til kommunedelplan for naturmangfold at bevaring av det biologiske
mangfoldet i sjøen og de kystnære områdene prioriteres.
Beskyttelse av viktige gyteområder
På strekningen fra Lindesnes og østover til svenskegrensen foreslås det å forby all fiske,
unntatt ørretfiske, i bestemte gyteområder fra 1.1 til 30.4 hvert år. Verken yrkes- eller
fritidsfiske vil være tillatt i denne perioden. Relevant for Fredrikstad kommune, er det
foreslåtte gyteområdet som strekker seg fra tuppen av Strømtangen (Torgautgrunnen) i
Fredrikstad til Sponvika i Halden. Dette inkluderer Hvalerøyene og havområdene innenfor
disse grensene. Det er 4 registrerte gytefelt innenfor dette området, hvorav to gytefelt ligger i
Fredrikstad kommune; ett på Torgautgrunnen ved Strømtangen og ett på FlyndregrunnenMorenegrunnen ved Kjøkøya. Disse områdene har fått lav verdikategori (C og D), men det er
sannsynlig at områdene er viktige da det er vanskelig å påvise gytefelt på grunn av den
svært lave bestanden av torsk i området.
Fredrikstad kommune har ingen innsigelser på avsatt område for vern, og mener heller at det
er positivt at et større område rundt gytefeltene blir vernet for å sikre et best mulig grunnlag
for gytingen. At det i tillegg forbys all fiske (unntatt sjøørret) i denne perioden, vil bidra til at
unødvendige forstyrrelser og ødeleggelser kan unngås.
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I fiskeforvaltningen skal kommunen ta hensyn til fiskeinteressene blant innbyggerne, samt
sikre fiskeressursene mot inngrep som kan redusere eller ødelegge bestander. For
kommunen er det allikevel viktig at vern sees i sammenheng med andre interesser. Hensyn
til bruksinteresser blant innbyggerne skal veie tungt. Fiske er en viktig rekreasjon for mange,
og det sees derfor som positivt at forbudet ikke omfatter fiske etter sjøørret fordi dette
reguleres av miljømyndighetene med hjemmel i lakse- og innlandsfiskeloven.
Forby fisket etter torsk innenfor grunnlinjen på strekningen fra og med Telemark til
svenskegrensen
Det foreslås å forby fiske av torsk i områder for en betydelig reduksjon av fiskepresset hele
året. Bunnsatte garn vil også være forbudt. Dette vil gjelde i hele Fredrikstad kommune.
Fredningssonene vil begrense områdene for fritidsfiske etter torsk, men en fredning i disse
områdene vil være med på å utvikle kyst- og fjordtorskbestandene. Langs Fredrikstad-kysten
har det tradisjonelt vært gode fangster av fisk og krepsdyr, men særlig torsk og hummer har
gått betydelig tilbake de senere årene. Kommunen syns derfor at det vil være et svært viktig
tiltak å forby torskefiske. De fleste som fisker etter torsk vil ha en forståelse for dette, og ha
en egeninteresse av å ha en bærekraftig bestand. For yrkesfiskere ligger det til rette å kunne
videreføre trålfiske, dersom det innføres krav om bruk av sorteringsrist. På den måten vil de
fleste pågående aktiviteter i området vil kunne fortsette på vanlig måte.
Det foreligger også et subsidiært forslag til forbudsområde. Dette forslaget vil for Fredrikstad
kommune ikke utgjøre noen forskjell fra det prinsipale forslaget, og er derfor ikke ytterligere
beskrevet.
Videre arbeid med tiltakene
Kommunen vil for videre arbeid med høringen, påpeke at det er viktig at fritidsfiskernes
uttalelser vektlegges. De besitter god lokal kunnskap som kan være nyttig i vurderinger om
avgrensning av gyteområder og fiskeforbud.
I informasjonsarbeidet bør det tenkes på formidling av vernetiltakene og at fredningssonene
må merkes i terrenget. Informasjon på dette området vil kunne gi ytterligere forståelse for
vernet. Kommunen vil gjerne involveres om det skal informeres lokalt. Det sees på som viktig
å kunne vise til lokale vurderinger, og hvordan disse tiltakene kan sees i sammenheng med
en helhetlig fiskeforvaltning. Prosjektet Krafttak for Kysttorsken har vært betydningsfullt for
kommunen, for å kunne innhente oppdatert informasjon og kunnskap om kysttorsken. Videre
arbeid med dette prosjektet ansees som verdifullt for å finne måter å løfte torskebestanden i
Ytre Oslofjord på. En forutsetning for å kunne forvalte naturmangfold og ressurser i hav og
kyst er å vite hva vi har og hvordan tilstanden er. Som på land, er miljøtilstanden og verdien
på det biologiske mangfoldet viktig for et bærekraftig ressursuttak og arealforvaltning. Videre
arbeid med kartlegging av gytefelt vil derfor kunne gi ytterligere kunnskap om områder som
bør vernes.
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