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Høring - arbeidsgrupperapport - Fiske i sør - uttalelse

Det vises til oversendelse av arbeidsgrupperapporten «Fiske i Sør» i brev av 24.06.2013 fra
Fiskeri- og kystdepartementet.

Rapporten gir en nyttig oversikt av beskatning og ressurssituasjonen i Skagerrak, samt
brukerinteressene knyttet til både yrkesfisket og fritidsfisket og gjeldende forvaltning. Det foreslås
29 konkrete tiltak i det aktuelle området.

Fylkesmannen slutter seg til de grunnleggende bærekraftsprinsipper som har vært førende for
arbeidsgruppen.

I rapportens pkt. 3.3 opplyses om andre marine verneområder, herunder Ytre Hvaler nasjonalpark.
Fylkesmannen vil gjøre oppmerksom på at det nå også er kommet til en nasjonalpark i Vestfold.
Færder nasjonalpark ble vedtatt i statsråd 23.08.2013, og omfatter i alt 340 km2, herunder 325
km2 sjøareal. Verneforskriften og vernekartet vedlegges.

Formålet er bl.a. å ta vare på et undersjøisk landskap med bunntopografi og med stor variasjon i
marine naturtyper herunder ålegrasenger, større tareskog, bløtbunnsområder i strandsonen og
skjellsandsområder. Nasjonalparkvernet innebærer ingen endringer for fisket, som forvaltes som
før etter fiskerilovgivningen.

Nasjonalparken innebærer en økt beskyttelse av det marine miljøet innenfor verneområdet, og vil
også være til gunst for de tradisjonelle fiskeriressursene. Inngrep i sjøbunnen som byggetiltak,
mudring, dumping, masseuttak, påfylling av sand eller skjellsand m.m. er ikke tillatt. I sine
uttalelser til nasjonalparkplanen har Norges Fiskarlag og lokale fiskerlag vært positive til
etableringen av nasjonalparken.

Færder nasjonalpark ligger i et befolkningsrikt område, og brukes svært mye i
friluftssammenheng. Nasjonalparken legger ikke hindringer i veien for denne tradisjonelle frilufts-
og båtbruken, hverken til lands eller til varms. Dette er tillagt stor vekt i flere høringsuttalelser.
Flere har pekt på verdien av fiske som fritidsaktivitet, og viktigheten av en balansert
fiskeriforvaltning som både hensyntar yrkesfisket og fritidsfisket. Fylkesmannen ser det derfor
som positivt at rapporten «Fiske i sør» behandler både næringsfisket og fritidsfisket samlet.
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I denne sammenheng har Fylkesmannen merket seg den påviste nedgangen i torskefiskbestanden
langs Vestfoldkysten. Det er viktig å finne årsakene til denne «kollapsen» i torskebestanden, men
samtidig være villig til å gjennomføre konkrete tiltak, slik tiltak 15 er et eksempel på.

Fylkesmannen har også lagt merke til de svært positive resultater av etableringen av
bevaringsområdene for hummer, hvorav ett av disse ligger innenfor nasjonalparkområdet.
Gjennom nasjonalparkprosessen har vi merket oss en gjennomgående positiv holdning til
områdene, og de resultater som oppnås. Fylkesmannen vil anbefale at fiskerimyndighetene
fortsetter sin utprøving av bevaringsområder, både gjennom etablering av flere spredte
bevaringsområder og muligens også gjennom en utvidelse av de eksisterende. Kanskje er slike
bevaringsområder aktuelle også for andre arter.

Fylkesmannen viser ellers til tiltakene 23 og 24 i rapporten for holdningsskapende arbeid og
informasjon. I forbindelse med Færder nasjonalpark er det overveiende sannsynlig at det vil bli
etablert et nasjonalparksenter på Verdens Ende syd på Tjøme. Dette vil trolig bli et av landets mest
besøkte nasjonalparksentre. Fylkesmannen anbefaler at både dette og andre nasjonalparksentre i
Skagerrakområdet brukes aktivt til holdningsskapende arbeid og informasjon fra
fiskerimyndighetene. Disse sentrene vil også være godt egnet til å informere om næringsfiske og
sjømat til publikum og derved øke bevisstheten om yrkesfisket som viktig del av kystkulturen.

Fylkesmannen gir ellers full støtte til forslaget om bedre samordning og koordinering mellom de
ulike oppsyns- og kontrollvirksomheter som drives langs kysten. Her bør det trolig sees nærmere
på myndighetsforholdene og muligheten for at oppsynsordningene kan arbeide på tvers av
faggrensene. Vi kan ellers opplyse at lokale ftskerlag i sine uttalelser til nasjonalparkplanen
etterlyste lokale oppsynsmenn i samsvar med forslaget i tiltak 27.

Fylkesmannen presiserer til slutt at de innspill som er gitt også er viktig for de øvrige deler av
Vestfoldkysten utenfor nasjonalparkområdet. En bærekraftig og langsiktig ftskeriforvaltning må
være førende for Skagerrak og Vestfoldkysten som helhet.
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