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Jakt- og Fiskeglede til alle for alltid !  

Fiskeridirektoratet 

Forvaltningsseksjonen i Region Sør 

Epost: postmottak@fiskeridir.no 

 

Norges jeger- og fiskerforbund Østfold (NJFF Østfold) 

Pb 31 

1891 Rakkestad 

Epost: ostfold@njff.no 

 

Høringsinnspill, fredningsområder for hummer i Østfold 

Viser til høringsbrev fra Fiskeridirektoratet, deres referanse 19/13482, datert 5-5-20.  

 

Norges jeger og fiskerforbund Østfold er et fylkeslag i Norges jeger- og fiskerforbund med cirka 

5600 medlemmer fordelt på 29 lokalforeninger. Vi har sendt høringen til våre kystforeninger, og 

mottatt innspill fra tre lokalforeninger. 

 

Vi sendte også innspill per epost 11-5-20 som følger: 

Vi har fått tilsendt denne saken: «Høring, fredningsområder for hummer i Østfold» via en 

kommune, men kan ikke forstå hvorfor vi ikke står på høringslista? 

Vi er jo til og med omtalt i høringsdokumentene? 

Siden vi er en organisasjon for sportsfiskere, jegere og friluftsfolk er dette i høyeste grad relevant 

for oss. Vi ber Fiskeridirektoratet ha med NJFF Østfold på høringslista hver gang det sendes ut en 

høring som berører Østfold. 

 

I det følgende kommer innspillene fra lokalforeningene: 

 

Moss og Omegn JFF 

Moss og Omegn JFF støtter ubetinget det foreslåtte hummerfredningsområdet i Mossesundet.  Vi 

har langt mer tro på den positive effekten av dette, enn av det mer «politisk» baserte forbudet mot 

torskefiske.  Fredningssoner for hummer har vist seg å gi positive ringvirkninger for hummerfiske 

og hummerbestanden i områdene utenfor og rundt selve fredningsområdet. 

 

Vi understreker at fredningsområdet må ses i sammenheng med tilsvarende fredningsområde i 

Vestby (Sonsbukta, Sauholmene og Laksalandet til Kjøvangen). 
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Jakt- og Fiskeglede til alle for alltid !  

Hvaler JFF 

Hvaler JFF har ved avstemning i styret gått inn for hummerfredning i: 

• Kvernskjær: Alternativ 1. 

• Heia: Fredning som foreslått 

 

Onsøy JFF 

Konklusjon fra styret i Onsøy Jeger og fiskeforening: 22.06.2020, sak 5:  

Vi støtter Hvaler JFF i deres innspill vedrørende Kvernskjær og Heia. 

Vi satser på at Moss OJFF kommer med innspill ang. Mossesundet. 

 

Onsøy JFF ser positivt på tiltak som kan være med på å styrke og sikre fremtidens hummerbestand. 

Vi har sett mest på område 3, Rauerfjorden, da dette er i vår nære skjærgård. Vi støtter forslaget til 

fylkeskommunen i punkt 1. 

 

Vi har også et innspill som gjelder alle foreslåtte områder: Vi mener bestemt at det ikke er nok å 

tegne et fredningsområde på kartet. Det må også settes av ressurser og økonomi til oppsyn og 

kontroll av de fredede områdene. Det må også merkes og informeres på en tilstrekkelig måte. 

 

 

Fylkeslaget stiller seg bak forslagene fra våre lokalforeninger. 

 

 

 

For NJFF Østfold 

 

 
Ole-Håkon Heier 

Fylkessekretær 

Rakkestad, 10-7-2020 


