
 

 

 

Postadresse: Besøksadresse: Sentralbord Foretaksregisteret: 940 192 226 

Postboks 2844    35 91 70 00 E-post: post@t-fk.no 

3702 Skien     www.telemark.no 

 

Fiskeridirektoratet 

Postboks 185 Sentrum 

5804 BERGEN 
Vår dato 22.08.2018 

Deres dato 2018-06-

08T00:00:00 

Vår referanse 18/07002-4 

Deres referanse 18/9012 

Vår saksbehandler Ole Bjørn Bårnes 

    

 

 

Høring - kysttorsk i sør - forslag om beskyttelse av gyteområder 

og forbud mot å fiske torsk fra Telemark til svenskegrensen 
 

Fritidsfiske er en viktig del av friluftslivet i Telemark, og Oslofjorden er et av våre viktig og 

ettertraktete friluftslivsområder. Telemark fylkeskommune er derfor positive til at fiskeridirektoratet 

ønsker å ta grep for å sikre torskebestandene i Oslofjorden. Man er kjent med at torskebestanden 

har vært i retur over flere år, noe som også fritidsfiskere har erfart. Skulle det vise seg at fredning 

eneste mulighet for å sikre reproduksjon og høstbart overskudd av torsk, er vi positive til dette.  

Vi er imidlertid usikre på om et totalt forbud mot fiske er formålstjenlig, da vi har oppfatning av at 

forvaltningstiltak bør rettes mot de arter og bestander som har behov for regulering/tiltak. 

Sjøørreten er eksempel på en art som har positiv utvikling i vår region. Vi anser det som viktig og 

riktig at allmennheten skal kunne utøve helsefremmende og naturvennlig friluftsliv  ved å fiske etter 

arter som har levedyktige bestander og som tåler høsting. 

Fylkeskommunen ønsker å presisere at høringssvaret retter seg mot fritidsfiske, og har ikke tatt 

næringsfiskets interesser med i betraktningene. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Ole Bjørn Bårnes 

   
Ole.Bjorn.Barnes@t-fk.no 

+47 35 91 72 09 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  

/Team folkehelse, idrett og 

friluftsliv 
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