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Oslo, 15. august 2013. 

 

VEDRØRENDE ARBEIDSGRUPPERAPPORT FISKE I SØR 
 

Indre Oslofjord Fiskerlag, (IOF) mener at rapporten visser større grad av forståelse for at 

fisket er annerledes i sør enn i nord og at mange av punktene i høringen kan gi en bedre 

forvaltning av de ressursene som er her. Fartøyene som driver direktesalg til forbruker har i 

lang tid hatt en tradisjon for å omsette alle arter de får, selv arter som av de fleste andre 

yrkesfiskere ansees som «ufisk» har blitt omsatt til glede for både kunder og yrkesfisker. IOF 

ønsker å kommentere enkelte punkter nærmere, de er som følger: 

 

Punkt 2) Arbeidsgruppen foreslår at det iverksettes et forsøksprosjekt med utprøving av rist i 

reketrål innenfor 4nm med noen fartøy. 

Av IOFs aktive yrkesfiskere er det i dag minst to fartøyer som fisker med rist i trål, det er for 

tiden syv aktive trålere i laget. Etter IOFs mening bør disse to kunne gi grunnlag for å kunne 

igangsette et prøvefiske. Det presiseres fra IOFs side at det særegne salget som foregår direkte 

til forbruker på Rådhusbryggen i Oslo krever at fartøyene har et bredt utvalg av arter å tilby 

kundene og at det ikke bare er artene som inngår i bifangstbestemmelsene som da er viktig, 

men også arter utenfor bifangstbestemmelsene.  

 

Punkt 10) Arbeidsgruppen foreslår en videreføring av unntaket i 2012 fra maskevidden på 

garn på 126 mm for yrkesfiskere som fisker etter sei, lyr og lysing som kan bruke 114 mm. 

For de aktive yrkesfiskerne i IOF har dette unntaket vist seg å være uunnværlig for 

sjarkfiskerne: Det er som tidligere nevnt avgjørende å kunne tilby kunder et utvalg av arter, 

men også forskjellige størrelse på artene. For å kunne opprettholde salget på Rådhusbryggen 

må unntaket opprettholdes og videreføres. 

 

Punkt 12) Arbeidsgruppen foreslår at manntallsførte fiskere på blad A begrenses til 50 

hummerteiner. 

IOF er for en sterkere regulering av hummerfisket og slutter seg til forslaget om en reduksjon 

av antall hummerteiner for yrkesfiskeren på blad A. IOF foreslår at antall hummerteiner for 

fritidsfiskeren settes til fem stk og at oppstart av fangstsesongen for fritidsfiskeren forskyves 

en måned frem i tid. Dette tiltaket må også sees i relasjon til punkt 16 om deltakerregistrering. 

 

Punkt 15) Arbeidsgruppen foreslår fredning av gytefjorder for kysttorsk, i prosjekter utformet 

i samforstand mellom forskning, fiskeres organisasjoner og myndigheter. 

IOF mener at regulering av stang- og snørefiske bør være en del av de aktuelle tiltakene. 

Denne typen redskap utgjør en vesentlig del av overbeskatningen som skjer på kysttorsk i 

Oslofjorden. Dermed bør forbud mot stang- og snørefiske også stå oppført på listen i tillegg til 

de fire andre nevnte tiltak. IOF vil for øvrig nevne at mange av IOFs fartøyer ikke beskatter 

den «vanlige» kysttorsken, men dypvannstorsken 
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Punkt 16) Arbeidsgruppen foreslår at det vurderes innført deltakerregistrering for yrkesfiske 

og fritidsfiske etter hummer. 

IOF støtter dette forslaget. Vi forutsetter at fritidsfiskerne også må bidra til finansiering av 

registreringsordning og forvaltningsregime.  

 

Punkt 17) Arbeidsgruppen foreslår at det innføres garnforbud for fritidsfiskere på grunnere 

vann enn 25 m i perioden 1. juni – 31. juli. 

Dette forslaget støtter IOF fullt ut med bakgrunn i den belastningen som fritidsfiske medfører 

på ressursene generelt og i sommerhalvåret spesielt. En slik bestemmelse vil forenkle kontroll 

og, dersom overholdt, redusere antall ulovlig fangede hummer betraktelig.  

 

Punkt 18) Arbeidsgruppen foreslår en ukes teinefritt før hummerfiske begynner. 

IOF ser behovet for streng regulering av hummerfiske, men at innføring av total stans i 

teinefiske i en uke vil ramme mange fiskere som ikke baserer sin inntekt på hummerfiske. 

Med de andre bestemmelsene om fluktåpning o. l vil dette forbudet i stor grad unødvendig 

ramme blant annet krabbefiskere og fiskere etter leppefisk.  

 

Punkt 21) Arbeidsgruppen foreslår at ordningen med kaisalg i hovedstaden videreføres 

under dagens rammebetingelser 

IOF opplever med jevne mellomrom at fisket innerst i Oslofjorden og kaisalget på 

Rådhusbryggen blir satt på prøve. Det er tydelig at enkelte ikke ønsker at det skal foregå 

yrkesfiske innerst i fjorden, og/eller et påfølgende kaisalg direkte til forbruker. Fisket og 

salget har røtter flere hundre år tilbake og det står også nedfelt i gamle bylover at 

yrkesfiskeren skal ha denne retten. Selv om det oppleves motstand, virker det tilsynelatende 

som at det store flertall anser tradisjonen som noe godt og verdifullt. Oslo er Norges 

hovedstad og det rikest befolkede området i landet. Det er også hit turister søker og det er 

derfor svært viktig å opprettholde og fornye denne tradisjonen. Både for at yrkesfiskeren kan 

tjene til livets opphold, men også slik at bosatte og tilreisende i Oslo og omegn kan se hvilken 

kvalitet og sunnhet det er sjøen i fiskerinasjonen Norge har å tilby. IOF registrerer at kaisalget 

er vesentlig mer regulert i Oslofjorden enn det er på resten av kysten. Det bør vurderes at 

dagens rammebetingelser lempes slik at de kommer mer i tråd med rammebetingelsene for 

kaisalg i Råfisklagets distrikt. 

 

Punkt 25) Arbeidsgruppen foreslår at det foretas en koordinering og samordning av de ulike 

instanser som i dag utøver kontroll og/eller tilsyn på kysten, for å kunne utnytte tilgjengelige 

kontrollressurser på en best mulig måte. 

IOF har til stadighet opplevd at kontrollorganer fortolker regelverk ulikt, noe som har medført 

ulikhet for alle. Regelverket for dagens yrkesfisker er innviklet og tungt. Dette er innlysende, 

da fortolkningene er så mange. Det er gjort flere forsøk på en klargjøring av de ulike 

forholdene som faktisk foreligger, uten at dette har medført noe videre suksess. Slik IOF ser 

det, er det i dag et sterkt behov for at kontrollmyndigheter samkjører og koordinerer, slik at 

yrkesfisker faktisk kan forutse utfall i henhold til regelverk ved kontroll. IOF vil påpeke at det 

er viktig at Havressursloven regulerer alt fiske i sjøen og at det er fiskeridirektoratet som er 

myndighet for utøvelse av alt fiske i sjøen. Derfor bør det ikke tillates at andre organ tildeles 

myndighet til å forby/regulere utøvelse av fisket i sjøen.  

 

Punkt 26) Arbeidsgruppen foreslår at det bør utføres hyppigere kontroller av redskap og 

båter, særlig i sommerhalvåret når aktiviteten er på sitt høyeste i kystsonen.  

I denne sammenheng ønsker IOF også å tilføye: Hyppigere kontroll av fangst og/eller fisker, 

da stang/ - og snørebrukere på land også øker markant i denne perioden. Annet enn dette, 
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mener IOF at forslaget er positivt og en forutsetning for at reguleringer overholdes og at det 

blir en økt bevissthet rundt bruken av sjøområdene og de knappe ressursene som er. IOF 

mener at fritidsfiskerne bør bidra økonomisk til finansiering av forvaltningsregime. 

 

Punkt 27) Arbeidsgruppen foreslår ordningen med lokale oppsynsmenn, slik som Statens 

naturoppsyn, bør vurderes også av Fiskeridirektoratet. 

IOF henviser til kommentar under punkt 25 og mener det er viktig at det er Fiskeridirektoratet 

som er overordnet oppsynsmyndighet og at eventuelle lokale oppsynsmenn har 

bakgrunn/kompetanse innenfor saltvannsfiske. IOF mener i hvert fall at dagens oppsynsmenn 

under Statens Naturoppsyn ikke må få utvidet myndighet når det gjelder saltvannsfiske. 

 

Punkt 28) Arbeidsgruppen foreslår at det innføres regler for hva som kan benyttes av 

«blåser» til faststående redskap; teiner, ruser og garn i alt fiske. 

IOF ser et behov for en standardisering av «blåser» til faststående redskap i alt fiske, herunder 

også fritidsfiske. Det er særlig flytetau og flasker/kanner brukt som blåser som IOFs 

medlemmer anser som en risiko. Samtidig presiseres det at det i enkelte områder kan være 

komplisert og til tider umulig og etterkomme kravene om blåser i hver ende av garn, (for 

eksempel i Drøbaksundet hvor den ene enden av garnlenken kan ende i farleden). Det er 

derfor viktig at en eventuell standardisering av «blåser» ikke umuliggjør yrkesfisket i enkelte 

områder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Indre Oslofjord Fiskerlag  

 

Dag H. Berg 

Sekretær 

 


