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Høring av arbeidsgrupperapport Fiske i sør – høringssvar 

 

Miljøverndepartementet viser til høringsbrev mottatt 26/6 - 2013 fra Fiskeri- og 

Kystdepartementet vedrørende arbeidsgrupperapporten «Fiske i sør». 

 

Rapporten inneholder mye nyttig informasjon om fisket i Skagerrak og forvaltningen av dette. 

Det er spesielt interessant at rapporten behandler yrkesfiske og fritidsfiske under ett.   

 

Miljøverndepartementet mener mange av de forslåtte tiltakene er gode og vil bidra til å 

realisere de fire prinsippene som gruppen har lagt til grunn i kap. 9. 

 

Departementet ønsker spesielt å peke på følgende tiltak: 

 

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

hummerteiner 

Tiltak 13) Arbeidsgruppen foreslår også at begrensningen på 100 leppefiskteiner/-ruser bør 

gjøres gjeldende for hele sesongen. 

Tiltak 16) Arbeidsgruppen foreslår at det vurderes innført deltakerregistrering for yrkesfiske 

og fritidsfiske etter hummer 

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

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

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

Tiltak 19) Arbeidsgruppen foreslår at hummer fra havbeiteområder skal omsettes gjennom 

salgslagene 

 

Med bakgrunn i at hummerbestanden i dette området er sterkt redusert, ser MD det som viktig 
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at tiltakene gjennomføres for å bedre bestandssituasjonen. Reduksjon av teiner totalt, forbud 

mot garnfiske grunnere enn 25 m for alle, en uke der det er teinefritt før hummerfisket 

begynner og omsetning av hummer fra havbeiteområder gjennom salgslagene er alle gode 

tiltak. En innføring av deltagerregistrering for begge grupper bør også vurderes grundig.  

 

Når det gjelder fangst av leppefisk for avlusing av oppdrettsfisk, støtter vi forslaget under 

tiltak 13) om at begrensningen på 100 teiner bør gjøres gjeldende for hele sesongen. MD 

mener også at det er et behov for en nærmere vurdering av forvaltningen av 

leppefiskbestandene, samt en faglig utredning av potensielle skader (genetiske, og mht 

sykdom) som kan oppstå ved flytting av marin fisk fra en region til en annen. 

 

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

samforstand mellom forskning, fiskeres organisasjoner og myndigheter.  

 

Dette er et viktig tiltak og vi er enig i det vil være fornuftig å involvere fiskere og forskere i 

prosjektet. Vi mener også et dette vil være en god anledning til å kartlegge betydningen av 

tilstedeværelse av sukkertare for yngel og ungfisk i gytefjordene.  

 

Tiltak 23) Arbeidsgruppen foreslår at det bevilges midler til holdningsskapende kampanjer om 

utøvelse av fritidsfiske gjennom styrket informasjonsarbeid, herunder om minstemål, redskap, 

merking, ”oppførsel” med mer. Relevante organisasjoner og fagblad foreslås involvert. 

Tiltak 24) Arbeidsgruppen foreslår også at det iverksettes informasjonskampanje i samarbeid med 

organisasjonene for å motivere alle som fisker med teiner til å respektere 

minstemålbestemmelsene og rognhummerforbudet. 

 

Tiltak som går på holdningsskapende arbeid og overholdelse av regler i fritidsfisket er nødvendige 

tiltak. Her er det spesielt viktig å rette informasjonen mot barn og unge. 

 

Tiltak 28) Arbeidsgruppen foreslår at det innføres regler for hva som kan benyttes av ”blåser” til 

faststående redskap; teiner, ruser og garn i alt fiske.  

 

MD er enig i at det er et behov for å rydde opp i hva som skal brukes som blåser for faststående 

redskap, både av hensyn til kontroll og sikker ferdsel på sjøen. 

 

Tiltak 29) Arbeidsgruppens foreslår at det fastsettes øvre bestandsmål på Skagerrakkysten for 

skarv og at bestandsmålene for kystsel revurderes  

 

På dette punktet viser MD til merknadene fra Miljødirektoratet om kystsel og om tilrettelegging 

for jakt på skarv. 

 

Enkelte områder kunne vært grundigere omtalt 

Departementet ønsker i tillegg å peke på noen områder som kunne vært grundigere omtalt i 

rapporten. Når det gjelder uttak av skjellsand til sandstrender på s.18, nevnes det ikke noe om 

legging av sandstrender og den negative virkningen dette kan ha for bunnhabitatene til en 

rekke fiskeyngel. Sandstrender legges ofte ut for å dekke til mudderbunn som også kan være 
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voksested for ålegress som igjen er viktig for fisken. Her bør statlige myndigheter samarbeide 

med fylkeskommunene for å få en bedre praksis på området. 

 

Vi savner også en bredere diskusjon rundt tilbakegangen av kysttorsk og fraværet av 

sukkertare fra 2000-tallet og fremover. Særlig hadde det vært på sin plass å ta dette inn i 

diskusjonen av tolkningen av Fig. 4.7 og 4.8 som viser strandnottrekk. Selv om andre faktorer 

også kan spille en rolle, er det ganske sannsynlig at fraværet av sukkertare på store 

strekninger av Skagerrakkysten kan ha vært og fortsatt er ugunstig for kysttorsk og annen 

torskefisk.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Per W. Schive (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Inger Winsnes 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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