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WWF Verdens naturfond (WWF) vil med dette gi innspill til høringen om «Kysttorsk i sør, høring 

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

svenskegrensen». 

 
WWF mener generelt at: 

 Forvaltningen av dyreliv og leveområder i norske farvann skal følge internasjonale 
forpliktelser, jfr. Bernkonvensjonen og Konvensjonen for biologisk mangfold (også kalt 
Washingtonkonvensjonen) med tilhørende Aichi-mål om å ta vare på natur og gjenbygge 
truede bestander og arter. 

 Forvaltningen av kysttorsk, og alle andre arter i norske farvann, skal forvaltes etter 
føre-var-prinsippet der manglende kunnskap ikke skal være utslagsgivende for å ikke 
fatte vedtak. 

 
 
WWF mener derfor at: 

 Det må innføres verneområder med fiskeforbud etter kysttorsk i alle gyteområder i 
perioden 1.1 – 30.4 hvert år som foreslått i høringen. 

 Det må innføres et fiskeforbud etter kysttorsk innenfor grunnlinjen på strekningen fra 
og med Telemark til svenskegrensen som beskrevet i punkt 4 i høringen. 

 Det må innføres sorteringsrist for fisk i all type reke- og krepsetrål i området som 
er foreslått i høringen under punkt 4. Det bør også innføres obligatorisk krav om 
sorteringsrist for reke- og krepsetrål for alle havområder innen 4 nautiske mil i 
Norges nasjonale farvann. 

 Det må utvikles en informasjonskampanje for å nå ut til både kommersielle og ikke-
kommersielle fiskere om håndtering av torsk ved «catch and release» 

 

Stortinget har satt som mål at naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i 

norsk natur sikres i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. På tross av dette 

har det foregått og foregår fremdeles et betydelig ikke-bærekraftig fiske etter enkelte truede og 

nær trua arter i norske farvann. WWF er derfor glade for at Fiskeridirektoratet (FD) i sine forslag 

i høringen om «Kysttorsk i sør, høring av forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud mot å 

fiske torsk fra Telemark til svenskegrensen» tar til orde for å legge til rette for økt beskyttelse av 

kysttorsk i sør.  

Fiskeridirektoratet 

postmottak@fiskeridir.no             

14.9.2018 
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WWF har vært og er bekymret for hvordan bestandsutviklingen for kysttorsk sør for 62° N har 

vært de siste tiår. 

 

 

Mange anbefalinger som ikke er fulgt opp 

Kysttorsk i Skagerrak havnet på Artsdatabankens rødliste i 2006 over truede arter som «nær 

truet» under kategorien «Populasjoner og bestander». Siden den gang har ikke enkeltbestander 

blitt vurdert etter utrydningskriterier, men kysttorskbestanden beskrives fremdeles som svak. 

 

HI sin Havforskningsrapport av 2016 viser at kysttorsk sør for 62° nord har hatt dårlig 

rekruttering de siste tiårene. Det påpekes at forekomsten av voksen fisk er lav, og lavest i øst. HI 

kan ikke utelukke at beskatningen av kysttorsk sør for 62° nord er for høy i forhold til den 

bestanden som finnes i havområdet i dag. HI påpekte også senest i 2015 følgende: 

«Havforskningsinstituttets faglige råd er at vi har den dokumentasjon vi trenger for å si at tiltak 

nå bør iverksettes. Vi anbefaler at tiltak som er foreslått i rapporter fra både 2008 og 2013 nå 

hentes frem, vurderes og blir tatt i bruk i langt større grad enn hva vi har sett til nå. Hvis vi skal 

ha håp om å gjenreise kysttorskbestanden har vi ingen tid å miste.» 

 

 

Internasjonale forpliktelser og nasjonalt lovverk  
Norge har gjennom Biomangfoldkonvensjonen (CBD) politisk forpliktet seg til blant annet Aichi-
mål nr. 6 at alle fiskebestander skal høstes bærekraftig innen 2020, slik at man unngår 
overfiske. Det skal finnes oppbygningsplaner og tiltak for minkende bestander – og truede arter 
skal være innenfor trygge økologiske nivåer.  
 
Med bakgrunn i HI sine vitenskapelige anbefalinger i avsnittet over, mener WWF at FD frem til 
nå ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til ivaretagelsen og gjenoppbygging av kysttorsk sør for 62° N 
når det gjelder internasjonale forpliktelser iht Aichi-mål nr 6 ved forvaltning av arten. Forslagene 
som nå er på høring vil bedre dette. 
 
 
Forholdet til Havressurslova 
Formålsparagrafen i Havressurslova sier at: “Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og 
samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande 
genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna.”  
 
Forvaltningsprinsippet jf. § 7 i Havressurslova sier at: «Ved forvaltninga av dei viltlevande 
marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet skal det leggjast vekt på 

a) ei føre-var-tilnærming i tråd med internasjonale avtalar og retningslinjer 

b) ei økosystembasert tilnærming som tek omsyn til leveområde og biologisk mangfald 

c) ein effektiv kontroll med hausting og anna utnytting av ressursane 

 
WWF mener at kysttorsk sør for 62° N frem til i dag ikkje har blitt forvaltet bærekraftig, og at det 
er viktig at forvaltningen av kysttorsk bringes trygt innenfor formålsparagrafen og 

https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjjq-T7p_jPAhXMC5oKHVYlCrMQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.artsdatabanken.no%2FFile%2F875%2FNorsk%2520r%25C3%25B8dliste%25202006&usg=AFQjCNFmFna39bQn7OJxgARgVu0QqF-d1A&cad=rja
https://issuu.com/havforskningsinstituttet/docs/havforskningsrapporten_2016
http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2015/juni/kysttorsken_i_skagerrak_og_ytre_oslofjord_trenger_hjelp-na/nb-no
https://www.cbd.int/sp/targets/
https://www.cbd.int/sp/targets/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-06-37
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forvaltningsprinsippet i havressurslova jf. § 7, bokstav a, b og c. Summen av direktefiske, 
bifangstadgang og fritidsfiske av kysttorsk sør for 62° N overgår det uttak de vitenskapelige 
rådene fra HI legger opp til. Å innføre de tiltak som nå foreslås av FD i høringen om «Kysttorsk i 
sør, høring av forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud mot å fiske torsk fra Telemark til 
svenskegrensen» vil slik WWF ser det styrke forvaltningen av kysttorsk i tråd med nasjonale og 
internasjonale forpliktelser. WWF støtter derfor forslagene slik de foreligger i kulepunktene på 
side en av dette dokumentet. 

 

 

Vennlig hilsen 

for WWF Verdens naturfond 

 

 

 

 

 

 

Ingrid Lomelde      Fredrik Myhre 

Miljøpolitisk leder      Seniorrådgiver, fiskeri & havmiljø 

ilomelde@wwf.no       fmyhre@wwf.no  
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