Til Reguleringsmøtet i Bergen juni 2015
Sak 6/2015 Økosystembasert forvaltning.
Sak 7.2.5/2015 Sild.
Sak 7.2.6 Brisling.
Vi fremmer nytt krav om stopp i lysfisket.
Lysfiske etter sild og brisling må stanses. Sild og brisling er næringsgrunnlaget for svært
mange fiskeslag.
Allerede for 50 år siden ble det vurdert av Fiskeridepartementet å stoppe lysfisket i
Oslofjorden, men ble ikke iverksatt etter press fra Østlandske fiskeriselskap.
Men det er gjennomført mange andre stederetter press fra yrkesfiskernes organisasjoner.
Da fiskebestandene i Oslofjorden / Skagerak nå er mindre enn noen gang forventer vi at
Fiskeridirektoratet er seg sitt ansvar bevist og setter i gang tiltak.
Fiskeridirektoratet er pålagt av Stortinget drive en økosystembasert forvaltning.
Fangstene stadig blir mindre, på tross av at fangst utstyr, ekkolodd og sonar er blitt mye
bedre.
Vi kan ikke se av sakspapirene fra reguleringsmøtene i 2014 ”Oppfølging av
forvaltningsprinsippet”, sant økosystembasert forvaltning - diskusjon av prioriteringer for
2015, at det er foreslått tiltak for Oslofjorden / Skagerrak.
Vi minner om Reguleringsmøtet 18. juni 2007 om Brisling. Referatet fra dette møte beskriver
godt situasjonen i Oslofjorden / Skagerrak. Forholdene har ikke bedret seg. Det er nå kritisk
for bestandene.
Bestandsundersøkelser i Oslofjorden / Skagerrak ble stoppet i 2008, angivelig på grunn av
manglende resurser
Til reguleringsmøtet 5. juni 2013 sak 2.2.6 Brisling, var det i saksdokumentene en bestilt
rapport om økosystemeffekter av lysfiske fra Havforskningsinstituttet i vedlegg 3.
Rapporten er ikke i samsvar med de faktiske forhold, også sett i forhold til
Havforskningsinstituttets egen bekymringsmelding fra 2007.
Rapporten blir brukt av yrkesfiskernes organisasjoner, Fiskeridirektoratet og Kyst og
Fiskeridepartementet. Rapporten gir feilaktig bilde av den faktiske situasjonen.
Observasjoner fra kystbefolkningen og lokale yrkesfiskere blir kalt synsing og oversett.
I vedlegg 3 står det at resultatene fra Fiskeridirektoratets Observatørordning i 2010-2012 bare
har gitt 0,3 promille bifangst, samme bilde som de tidligere undersøkelsene.
Dette er grov feil etter hva som står om bifangst i Tabell 2. vedlegg 3. Områder undersøkt
under lysfisket i Oslofjorden i 1979. Fangstene er i kg, gitt som middelverdier.
Indre Oslofjord 3-14. september 1979. Brisling 1256 kg i snitt, bifangst 145 kg. = Bifangst
11.5 %
Ytre Oslofjord 15-25. oktober 1979. Brisling 2334 kg i snitt bifangst 96 kg = Bifangst 4.1 %.
Dette er ikke omtrent det samme som i 2010 – 2012 men mye mere i 1979.
Bifangst indre Oslofjord i 1979 var det 11.5 % mot 0.3 promille i 2010-2012. Dette er 383 x
mindre bifangst i 2010-2012.
Bifangst ytre Oslofjord i 1979 var det 4.1 % mot 0.3 promille i 2010-2012. Dette er 137 x
mindre bifangst i 2010-2012.

Årsaken til dette kan være flere, men hovedårsaken må vel være det som vi har observert at
det nå er mye mindre fisk enn tidligere.
Tallene fra 1979 om bifangst passer også ganske bra med Svenske undersøkelser.
At torsk og andre fiskeslag spiser lite sild og brisling er også feil, men er det lite sild og
brisling er det vel også lite av dette i mageinnholdet.
Det synes for oss ganske merkelig at Havforskningsinstituttet etter anmodning fra
Fiskeridirektoratet utarbeider saksdokumenter som etter vår mening er grovt feilaktige.
Referatet med tilleggsopplysninger er på 4 sider med mange usaklige og inneholder feilaktige
opplysninger.
Etter vår mening viser dette at Fiskeridirektoratet vil fortsette å legge lys fiskerens kortsiktige
behov til grunn for sine tiltak, i stedet for å foreta en forsvarlig ressursforvaltning. Resultatet
vil være at både fiskere og fisk forsvinner.
Vi vil også ha svar på hvorfor lysfisket i andre deler av landet er stoppet etter protester fra
yrkesfiskere.
Hvis det er så mye sild og brisling som lysfiskerne fra Østfold påstår er det uforståelig at de
må til Vestfold og Telemark for å fiske i et område som de er uønsket.
Yrkesfiskere i Bamble er fly forbannet etter at lysfiskerne har tømt fjordene for sild og
brisling. Noe de av erfaring vet vil ødelegge for deres fiske i lang tid.
Porsgrunn 12.05.2015
Lysfiskekomiteen.
Norges Fritids og Småfiskerforbund.

