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Vern av torsken i Oslofjorden og 
Skagerrak – til sak 8/2021 

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) vil vise til sluttrapporten «Krafttak for kysttorsken» 

fra Havforskningsinstituttet. Denne presenterer en rekke gode forslag med hensyn til 

gjenoppbygging av den svært reduserte bestanden av torsk og andre bunnlevende fiskearter i 

Oslofjorden. I tillegg vises det til helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden som i stor grad støtter 

oppom de behov og tiltak som beskrives i «Krafttak for kysttorsken». 

De tiltakene en i rapporten fremmer med hensyn til regulering av fiskeriene/høstingen er: 

- Etablering av et nettverk av nullfiskeområder, særlig viktige gyte- og 

oppvekstområder 

- Redusere omfanget av bunntråling i Oslofjorden gjennom revisjon av dybdegrense (i 

dag: dypere enn 60 m øst for Jærens rev, Jærens rev til Nord-Trøndelag 100 m, nord 

for Nord-Trøndelag: 170 m) 

- Etablering av større trålfrie soner i Oslofjorden og indre Skagerrak 

- Krav om sorteringsrist uten oppsamlingspose der reketråling forekommer i fremtiden, 

for i størst mulig grad å beskytte store individer av bunnfisk 

- Fortsatt forbud mot bunngarn 

- Innføre maksimumsmål for fangst av viktige arter rovfisk/ storvokste og langlivete 

toppredatorer 

- Innføre forbud eller ytterligere restriksjoner mot lysfiske etter brisling i Oslofjorden 

- Innføre generelt forbud mot ikke-nedbrytbare fiskeredskaper slik at tapte 

fiskeredskaper ikke fortsetter å fiske 
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- Innføring av et registreringssystem for fiskere i sjøområder etter samme mønster som i 

ferskvannsfiske og hummerfiske 

 

Pr i dag er alt fiske etter torsk for fritidsfiskere forbudt og det meste av yrkesfisket etter torsk 

er også faset ut. For fritidsfiskere er i tillegg alt fiske forbudt i det meste av fjorden i torskens 

gytetid (satt til 1/1-30/4).  Siste element i punktlisten over synes derfor som mindre 

formålstjenlig, og bør snarere følges opp med et reelt oppsyn som i større grad sikrer at regler 

følges. Et slikt oppsyn er pr i dag nærmest fraværende. Det finnes for ordens skyld ingen slik 

registreringsordning for ferskvannsfiske generelt (kun for anadrom laksefisk) og vil slik NJFF 

vurderer det medføre større kostnader enn nytte mht relevant faglig utbytte for 

fiskeriforvaltningen.  

Alle foreslåtte tiltak er relevante i den kritiske situasjonen dette systemet er i og bør utredes.  

I tillegg til overfiske peker «Krafttak for kysttorsken» klart på degradering av bunnhabitatet 

som følge av svært omfattende bunntråling gjennom de siste 100 år som en svært viktig faktor 

for den utviklingen en har sett, og en medvirkende årsak til at tilstanden er vedvarende dårlig.  

NJFF ber derfor Fiskeridirektoratet om å følge opp forslagene i «Krafttak for kysttorsken». 

Særlig ber NJFF om tiltak for å redusere omfanget av bunntråling i Oslofjorden, samt vurdere 

å etablere større bunntrålfrie soner i de deler av fjorden som er sterkest negativt påvirket av 

dette. Dette må følges opp med utviklingsarbeid for å fase blant annet rekefisket over på mer 

miljømessig bærekraftige metoder slik at et mer naturlige økosystem knyttet til bunnhabitatet 

kan reetableres. Dette vil etter NJFFs mening, ut over miljøgevinsten, på lengre sikt være til 

fordel både for yrkesfisket og fritidsfisket i regionen. 

 

Vennlig hilsen 
Norges Jeger- og Fiskerforbund 

 
Øyvind Fjeldseth 

Fiskekonsulent 

 

 

 

 
 


