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Den norske regjering har satt som mål at naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes 

naturlig sikres i levedyktige bestander. Likevel foregår det et betydelig ikke-bærekraftig fiske 

etter enkelte truede og sårbare arter i norske farvann. 

 

WWF Verdens naturfond er spesielt bekymret for situasjonen for kysttorsk sør for 62° nord. 

 

WWF mener  

 At det må utvikles og implementeres en helhetlig forvaltningsplan for kysttorsk sør for 62° 
nord.  

o En slik plan er tidligere sendt på høring av Fiskeridirektoratet, men aldri blitt 
vedtatt og implementert. Det ligger en rekke anbefalinger fra både 
Havforskningsinstituttet (HI) om kysttorsk fra 2008 og arbeidsgruppen «Fiske i 
sør» fra 2013 som bør inkluderes i en forvaltningsplan for kysttorsk. 

o At også fritidsfiske blir en del av den helhetlige forvaltningsplanen for kysttorsk. 
Dette er viktig da fritidsfiskere er antatt å ta en betydelig andel av kysttorsk-
fangstene sør for 62° nord ifølge HI. 

 

 

 

Mange anbefalinger som ikke er fulgt opp 

Kysttorsk i Skagerrak havnet på Artsdatabankens liste 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 2017 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 
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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 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 Konvensjonen for Biologisk Mangfold (CBD) forpliktet seg til 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 (Aichi-mål 6, CBD).  
 
Havressursloven av 2009 slår fast følgende:  
 
“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.”  
 
 
Samtidig følger, jf. § 7 i samme lov:  
 
«Forvaltningsprinsipp og grunnleggjande omsyn 

Departementet skal vurdere kva slags forvaltningstiltak som er nødvendige for å sikre ei 
berekraftig forvaltning av dei viltlevande marine ressursane. 

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 

d) 
ei formålstenleg fordeling av ressursane, som mellom anna kan medverke til å sikre 
sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna 

e) ei optimal utnytting av ressursane som er tilpassa marin verdiskaping, marknad og industri 

f) 
at haustingsmetodar og reiskapsbruk tek omsyn til behovet for å redusere moglege negative 
verknader på levande marine ressursar 

g) at forvaltningstiltak er med og sikrar det materielle grunnlaget for samisk kultur. 

 
 
 
 



 

3 

 

 

 
Og § 16: 
 
«Gjennomføring av hausting 

All hausting og anna utnytting av viltlevande marine ressursar skal skje så skånsamt som 
mogleg. 

Departementet kan fastsetje forskrifter om gjennomføring av hausting, mellom anna om 

a) tidsrom for hausting og tidspunkt for utsegling 

b) kor mange fartøy frå ulike grupper som kan hauste samtidig i eit område 

c) forbod mot hausting i visse område, av visse artar eller med visse reiskapar 

d) 
utforming, merking, bruk og røkting av reiskapar og andre innretningar som vert nytta i 
samband med hausting 

e) 
største eller minste tillatne storleik på individ og at det berre eller for ein del skal haustast 
hann- eller hoindivid 

f) tillaten bifangst 

g) 
utforming og bruk av haustingsreiskapar for å redusere skadeverknader på andre artar enn 
målartane. 

 

WWF mener at bestandene av kysttorsk spesielt sør for 62° nord må forvaltes etter en strengere 

føre-var tilnærming enn det norske fiskerimyndigheter har lagt til grunn til dags dato. Dette for å 

kunne oppnå internasjonale forpliktelser i tråd med Aichi-mål nr. 6 og etterleve Havressursloven. 

 

WWF ønsker å la HI få de siste setningene i dette høringsinnspillet da vi gjengir instituttets klare 
tale fra 2015: 
 
«Havforskningsinstituttets overvåkning på Skagerrakkysten og i Ytre Oslofjord har i flere 
år vist at forekomstene av kysttorsk ligger på et historisk bunnivå. Vårt faglige råd er at 
forvaltningen nå raskest mulig bør igangsette omfattende tiltak!» 
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Vennlig hilsen 

for WWF Verdens naturfond 

 

     

 

 

 

 

Fredrik Myhre    

rådgiver, fiskeri & havmiljø 

fmyhre@wwf.no  

 

 

 

mailto:fmyhre@wwf.no

