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Høringsuttalelse:

Forslag til reguleringstiltak på kysttorsk

Norges Naturvernforbund finner det positivt at ”kysttorskgruppen” har fått mandat til å 
arbeide frem til 2010 med reguleringsforslag for kysttorsk. Dette gir gruppen forutsigbarhet 
og mulighet til å gå skrittvis frem for å finne tiltak som kan gjenoppbygge og forvalte 
kysttorskbestanden langs norskekysten.

Norges Naturvernforbund finner mange av de foreslåtte tiltakene positive. Men vi er bekymret 
for at tiltakene ikke er gode nok til å snu den negative trenden i bestandsutviklingen for 
kysttorsk. Vi vil minne om at ICES har anbefalt null-fiske på kysttorsk. 
Vi ser det som et problem at definisjonen av kysttorsk, og dermed gruppens mandat, er 
begrenset til nord for 62o nord. Vi står overfor alvorlige utfordringer med hensyn på kysttorsk 
i Sør-Norge. Det må jobbes videre med å få på plass et arbeid som også inkluderer Sør-Norge.

kysttorsk består av mange små og relativt isolerte populasjoner. Behovet for reguleringer på 
kysttorsk kan variere fra område til område. I pressområder som rundt byer som Trondheim, 
Bodø og Tromsø kan det forventes at det fiskes betydelig mer kysttorsk enn i områder med 
mer spredt befolking. Det er derimot store kunnskapshull relatert til dette. Norges 
Naturvernforbund mener derfor det er viktig at kysttorskgruppen vurderer potensialet for 
regional forvaltning av kysttorsk. gruppen bør blant annet sørge for en systematisk 
kartlegging av lokale gyteområder i fjorder og vurdere behovet for å verne disse mot fangst 
under gyteperioden. 

Naturvernforbundets vurderinger av foreslåtte reguleringstiltak 

Norges Naturvernforbund vil her kommentere de enkelte reguleringstiltak som er foreslått av 
kysttorskgruppen.



Videreføring av fjordlinjene med noen justeringer og suppleringer

Kysttorskgruppen har gjort en god gjennomgang av eksisterende fjordlinjer, og utvidet disse 
der det har vært behov for å beskytte gyteområder. Vi forutsetter at vurderinger av fjorlinjene 
vil fortsette i kysttorskgruppens arbeid de neste årene, og at nødvendige justeringer vil bli 
foretatt.

Forbud for fartøy over 15 meter å fiske etter torsk innenfor fjordlinjene

Vi støtter at det ikke åpnes for å slippe fartøy over 15 meter innenfor fjordlinjene ved 
direktefiske etter torsk. Det kan være behov for å vurdere videre om 15 meter er den rette 
størrelsen eller om det bare bør være den minste flåtegruppen som kan fiske innenfor 
fjordlinjene. 

Forbud mot fiske med snurrevad og flytegarn innenfor fjordlinjene. Fartøy under 15 
meter kan fiske innenfor fjordlinjene med snurrevad fra og med 15. mai og ut året.

Snurrevad har potensial til å effektivt fiske på små gytefelt i fjordene, og det er derfor viktig 
at disse ikke får tilgang til å fiske før gytesesongen er over. At snurrevadfartøy under 15 meter 
kan fiske direkte etter torsk innenfor fjordlinjene etter 15. mai stiller vi oss kritisk til. Dette 
samsvarer ikke med målet om å redusere fiskedødeligheten på kysttorsk. Norges 
Naturvernforbund ønsker at forbudet mot snurrevad innenfor fjordlinjene videreføres fra 
2006. 

Snurrevadfartøy kan uavhengig av lengde fiske etter flyndre innenfor fjordlinjene fra og 
med 15. mai til og med 30. september. Det skal stilles spesielle krav til utformingen av 
snurrevaden.

Det er grunn til å etterspørre vitenskapelige undersøkelser på flyndrebestandene i fjordene. 
Det er store kunnskapshull vedrørende en rekke bestander som ikke har blitt prioritert i 
forskningen, men som det kan være grunn til å være bekymret for. Dette er viktig å vurdere 
før man åpner for at snurrevad uavhengig av størrelse kan komme inn i fjordene og ha et 
direktefiske på flyndre.

Et slikt fiske forutsetter naturligvis en bifangstregel på 5 % på torsk, og at dette følges nøye 
av fiskerimyndighetene.

Forbud mot å bruke bunngarn som er høyere enn 12 meter målt på strukket maske 
innenfor fjordlinjene fra og med 1. januar til 15. mai. (60 maskers høyde)

Norges Naturvernforbund støtter dette forslaget. 



Forbud mot mer enn 5 % bifangst av torsk i fisket etter andre arter innenfor 
fjordlinjene

Norges Naturvernforbund mener dette er et svært viktig tiltak for å få ned dødeligheten på 
kysttorsk og støtter derfor dette forslaget.

Forbud mot at fartøy over 21 meter fisker etter torsk med konvensjonelle redskap 
innenfor grunnlinjen. Fra og med 1. januar til og med 30. juni skal det likevel være 
tillatt med fiske inntil fjordlinjene i statistikkområde 03 og 04. Fra og med 1. januar til 
og med 10. april skal det være tillatt å fiske inn til fjordlinjene i statistikkområde 00, 05, 
06 og 07. Det skal også være tillatt å fiske inn til fjordlinjene i Lofoten oppsynsdistrikt i 
den perioden og de områdene Lofotoppsynet er satt.

Det er viktig å skyve flåtegruppene utover fra fjordlinjene slik at beskatningen blir overført 
fra kysttorsk til norsk-arktisk torsk. For å slippe fartøy over 21 meter inn til fjordlinjene i 
visse tid og rom er det av ytterste nødvendighet å påse at beskatningen er på norsk-arktisk 
torsk og ikke kysttorsk. Det er derfor nødvendig med en kontinuerlig revurdering av 
fjordlinjene for å sikre at kysttorskens gyteområder er beskyttet fra denne flåtegruppen.

Forbud mot mer enn 20 % bifangst av torsk ved fiske etter andre arter mellom 
grunnlinjen og fjordlinjene i den perioden fiske etter torsk er forbudt med fartøy over 
21 meter i dette området, jf. Strekpunktet overfor.

I den perioden dette er snakk om vil all fangst av torsk være kysttorsk. Det er derfor svært 
viktig at bifangsten er så lav som mulig. Norges Naturvernforbund mener at bifangstprosenten 
kan settes enda lavere, men dette krever en gjennomgang av hva som er reell bifangst av torsk 
i dette fisket. Bifangsten må settes så lav som mulig slik at det unngås et direktefiske på torsk.

Utvidelse av det særskilt vernede området ved Henningsvær. Det åpnes for fiske med 
passive redskap/krokredskap i dette området for fartøy under 15 meter. Det skal ellers 
være steng for fiske med fartøy over 15 meter og for alt fiske med flytegarn og 
snurrevad fra og med 1. januar til og med 30. juni. Områdets yttergrense skal være 
fjordlinje under Lofotoppsynet og andre halvår.  

Ved at det åpnes for passivt fiske/krokredskap for fartøy under 15 meter vil 
Henningsværsområdet ikke være et særskilt vernet område i fremtiden. Den eneste forskjellen 
på dette området i forhold til andre områder innenfor fjordlinjene er at det ikke åpnes for fiske 
med snurrevad før 30. juni. Det er et generelt behov for å få kartlagt og vernet viktige 
gyteområder. Det er derfor beklagelig at Henningsværsområdet nå foreslås å åpne for større 
fiskepress. 

Videreføring av gjeldende havdeling, herunder forbud mot å tråle innenfor 6 nautiske 
mil med unntak for visse fartøy som fra og med 1. april til og med 30. september kan 
tråle etter vassild inntil 4 nautiske mil av grunnlinjen mellom 64o00’N og 67o10’N, og for 
ferskfisktrålere som fra og med 15. april til og med 30. september kan fiske med trål i 
tre nærmere avgrensede områder ved kysten av Øst-Finnmark.



Ferskfisktråling langs kysten av Øst-Finnmark kan føre til økt uttak av kysttorsk. Ved å la 
trålere komme nærmere kysten for å tråle øker sannsynligheten for uttak av kysttorsk. Vi 
stiller oss derfor kritisk til dette. Slik vi forstår det sender trålerne inn otolittprøver av torsken 
til havforskningen for å overvåke forholdet mellom kysttorsk og norsk-arktisk torsk i 
fangstene. Det er tydelige problemer relatert til dette da det er opp til trålerne å velge ut 
hvilken torsk de henter prøvene fra. Mange fiskere er av den formening at de til en viss grad 
kan se forskjell på kysttorsk og norsk-arktisk torsk. Derfor er det fare for at prøvene som blir 
sendt inn til havforskningen ikke er et tilfeldig utvalg. Dette medfører at resultatene fra 
overvåkningen ikke er vitenskapelig gyldig gjennomført og at beslutningsgrunnlaget for 
videre forvaltning blir dårlig. Vi oppfordrer derfor til at det også taes stikkprøver, slik at man 
får en oversikt over hvor godt fiskernes prøver samsvarer med et tilfeldig utvalg.

Videreføring av ordningen med utførselskvote på 15 kg fisk eller fiskeprodukter samt en 
hel troféfisk. 

Norges Naturvernforbund er positive til at dette videreføres

Innføring av minstemål på torsk i fritids- og turistfisket. Fritidsfiskeres muligheter til å 
fiske torsk for omsetning reduseres til 1000 kg

Kysttorskgruppen har vært klare på at byrdene må fordeles på alle aktører som beskatter 
kysttorsk. I så måte er det viktig at også fritidsfisket inkluderes i dette. 
Det er på høy tid at det innføres minstemål på torsk i fritidsfisket. Mange land har hatt dette i 
årtier. Tyskland har for eksempel hatt minstemål i fritidsfisket eksistert i rundt 50 år. Innføring 
av et minstemål i fritidsfisket er et viktig signal til alle om tilstanden til kysttorskbestanden, i 
tillegg til at dette vil bidra til økt overlevelse av småtorsk.

Det bør vurderes om minstemålet sør for 64o bør økes. Dette må da også gjelde den 
kommersielle flåten. Dette må vurderes i det videre arbeidet til kysttorskgruppen.

Naturvernforbundet er positive til at omsetningsgrensen på torsk for fritidsfiskere reduseres til 
1000 kilo. I en situasjon som kysttorskbestanden er i nå, er det viktig at de som ønsker å spe 
på sin inntekt med fritidsfisket, fisker på andre arter enn kysttorsk. Å redusere muligheten for 
omsetning vil forhåpentligvis få fritidsfiskerne til å fiske på andre arter som er i en bedre 
bestandssituasjon.

Kystsel og skarv

Norges Naturvernforbund er positive til at sel og skarv beskattes som en ressurs, såfremt dette 
foregår innenfor en vitenskapelig anbefalt kvote som medfører bærekraftighet. 



Torskeoppdrett

Norges Naturvernforbund deler gruppens bekymring om torskeoppdrettens effekt på 
kysttorsken. Det er viktig at gruppen jobber videre med dette problemet og oppfordrer til 
videre forskning innenfor temaet.

Vi mener videre at kysttorskgruppen må vurdere all oppdrettsaktivitets effekter på 
kysttorsken. Lokalisering av anlegg for lakseoppdrett i fjorder kan ha effekter på kysttorsken, 
og det finnes observasjoner på at oppdrettsanlegg har blitt lagt i eller like ved gyteområder for 
kysttorsk.  

Kunnskapsbehov

Norges Naturvernforbund støtter opp om de kunnskapsbehovene som er skissert fra 
kysttorskgruppen.
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