
Notat fra NJFF Østfold til fiskeriministeren 
Vårt ønske 

1. Vi støtter fullt ut et forslag om totalfredning av torsk i Oslofjorden. 

2. Vi ønsker at en totalfredning av torskens gyteområder kun skal omfatte de registrerte 

gyteområdene, ikke store omkringliggende områder.  

Litt bakgrunn om vårt engasjement for fjorden 

Fylkeslagene i NJFF rundt Oslofjorden har arrangert Oslofjordkonferanse i 2014, 2015 og 2017. 

Bakgrunnen for dette var å sette søkelys på fjordens tilstand, der vi har sett både sterkt reduserte og 

endrete bestander av torskefisk siden 1970-80-tallet, og stor menneskelig påvirkning av kystlinja. 

NJFF Østfold er i ferd med å lage en liten bok om fiske langs Østfoldkysten finansiert av Østfold 

fylkeskommune. Her avmerkes veier, parkeringsplasser, båtutsettinger og gode fiskeplasser på kart, i 

tillegg til informasjon om arter, fiskemetoder og regler. Vi ser at presset på kysten vår er høyt. 

Store forbudssoner rammer svært mye annet fiske unødvendig – med noen eksempler 

Ved at man kun har satt en ytre grense for fredningsområde gjennom Hvaler, rammes svært mye 

annet sportsfiske i sjøen i Østfold. Grensa mellom sjø og elv i Glomma går ved Fredrikstadbrua og 

Seutbrua. Dermed vil isfisket etter sik (ferskvannsfisk) i Gressvik også bli forbudt, og det samme med 

ferskvannsfisket i Glommas hovedløp utover langs Kråkerøy. Her finnes mye abbor, karpefisk og sik. 

   

Bilder: t.v.: gyteområder med grønt, lilla linje = FDs forslag på ytre grense fredning, rødmerkede 

områder = Gressvik, Øra, Indre Skjebergkilen. Midten: Sik fra Øra. t.h. Indre Skjebergkilen i april. 

De vinterne det faktisk er is på sjøen ved Østfoldkysten, er det nå kun på indre Skjebergkilen, 

Mossesundet og Iddefjorden. Mossesundet er for det meste gyteområde, men ikke indre 

Skjebergkilen. Sett en ring rundt gyteområdene og la disse være fullstendig fredet januar-april = 

problem løst. 

Fiskeridirektoratet ber for øvrig Nærings- og fiskeridepartementet om å kontakte Klima- og 

miljødepartementet med oppfordring om å la forbudet gjelde fiske etter anadrom laksefisk i sjøen. 

Ved å kun la selve gytefeltene være totalfredet, er det uansett intet behov for å innføre begrensning 

på fiske etter sjøørret, da dette fisket nesten i sin helhet er landbasert. I Østfold er det lagt ned en 

massiv frivillig innsats fra medlemmer i NJFF i sjøørretbekker og langs tilhørende kystlinje der de 

driver frivillig oppsyn. Disse medlemmene føler det nå som et overgrep dersom de blir nektet 

landbasert fiske i januar-april. 



  
Bilde: t.v. Ved å sette en ny strek innenfor gyteområdet er alt sjøørretfisket – og dermed også øvrig 

landbasert fiske - utenom fredningsområdet, og Råde mister ikke alt sitt sjøfiske i januar-april. T.h. 

Mossesundet kommer vanskelig utenom generelt fiskeforbud i januar-april. 

Oppsynet blir i praksis dårligere med et totalforbud 

Det argumenteres med at totalforbud letter oppsyn. Men det er i praksis fint lite oppsyn i 

Oslofjorden fra myndighetenes side i dag. Derimot fungerer aktive sportsfiskere som oppsyn, som 

sier fra til andre fiskere om minstemål, fredede arter og rapporterer ulovlig fiske og annet til Statens 

naturoppsyn (f.eks. via www.ulovligegarn.no). 

Vi tror at et totalforbud gir tilnærmet fritt leide til de som ikke bryr seg om regler, mens de lovlydige 

holder seg unna. Slik vil vi ikke ha det. Å stenge folk ute fra å bruke fjorden gjør dessverre også at folk 

bryr seg mindre om fjorden, ikke minst gjelder dette den oppvoksende generasjonen. For å redde 

torsken er det viktig med kraftige tiltak, men det er like viktig at folk ikke stenges ute fra alt 

sportsfiske langs en allerede nedbygget kystlinje. 

God fiskeforvaltning = målrettet fiskeforvaltning 

God fiskeforvaltning er å lage klare regler for hvilke arter som kan tas opp, og i hvilke størrelser og 

mengder. Tiltakene må tilstrebes å være målrettet for den enkelte art. Dette kan suppleres med 

fredningsområder og -tider, og redskapsbegrensninger, men det er da viktig at disse i størst mulig 

grad er rettet mot den aktuelle arten og ikke rammer høstingen av andre arter. 

Fiskeridirektoratet må forvalte også for sports- og fritidsfiskere, ikke bare næringsfiskere! 

Mvh for NJFF Østfold, Ole-Håkon Heier, fylkessekretær 

 

Vi viser for øvrig til Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv - En satsing på friluftsliv i hverdagen; 

2014–2020 

Den statlige friluftslivspolitikken har følgende fire nasjonale mål: 

• 8.1. Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselskapende og 

miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers 

• 8.2 Områder av verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at naturgrunnlaget blir tatt 

vare på  

• 8.3. Allemannsretten skal holdes i hevd 

• 8.4. Planlegging i kommuner, fylker og regioner skal medvirke til å fremme et aktivt friluftsliv 

og skape helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlige nærmiljø. 

http://www.ulovligegarn.no/

