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Innspill til forslag til «Forskrift om fiske etter innlandsfisk i vassdrag med anadrome laksefisk 

(laks og sjøørret), samt fredningssoner, med unntak av Enningdalselva, Østfold». 

 

Viser til høringsbrev datert 11-10-2017, med tilhørende utkast til ny forskrift og kommentarer. NJFF 

Østfold har sendt forslaget på høring hos sine lokalforeninger og har sammenfattet disse etter en fin 

diskusjon mellom de mest engasjerte, i dette innspillet, vedtatt av fylkeslagsstyret 7-12-17. 

 

Fredningssoner ved viktige sjøørretbekker i Østfold 

For å ta det mest vesentlige endringsforslaget først. Vi er meget positive til tiltak som ytterligere 

forbedrer sjøørretbestanden langs Østfoldkysten, både hva gjelder størrelse og antall. Å la 

forskriften gjelde for en 100-meters sone i alle bekker med anadrom laksefisk støttes (§5). Vi støtter 

også utvidelse av sonene der det er foreslått. 

 

Vi mener imidlertid at et forbud for alt fiske hele året i sonene er altfor drastisk. I stedet foreslår vi 

at fiskeforbudet begrenses til perioden 1. oktober til 31. mars. 

 

Begrunnelse: 

• Tiltak som settes inn for å verne om ørreten må så langt mulig utformes slik at de ikke 

rammer annet sportsfiske. 

• Flere av områdene som er merket av på kartet som mulige fremtidige fredningssoner, brukes 

i dag av hyttefolk og andre til fiske etter makrell, flyndre og andre arter på sommeren, andre 

områder har til tider attraktivt havabborfiske. Det er viktig at forbud ikke rammer dette 

fisket. 

• 1.10.-31.3. er samme fredningstidsrom som i Sverige. Det gjør datoene enklere å huske og 

forholde seg til for sportsfiskerne. 

• Sportsfiskerne som bruker kysten er kanskje det beste vernet sjøørreten har. Man ser få 

ulovlige garn som er satt der både sjøørret og sportsfiskere ferdes, og de som finnes tas opp 

eller rapporteres inn til SNO. Dersom det innføres totalforbud mot fiske i disse områdene, 

mener vi at tyvfiskere får lavere risiko for å bli tatt.  
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Dersom Fylkesmannen ikke ønsker å støtte dette forslaget på tross av våre argumenter, ber vi om at 

vi får muligheten til å diskutere et kompromiss. 

 

§5 Utløpsfredning generelt 

Vi støtter fredningssonen på 100 meter for alle bekker med anadrom laksefisk. Med nærmere 60 

bekker i Østfold (ref. 20 år med elfiske i sjøørretbekker i Østfold) snakker vi om en fredningssone 

som utgjør 6 kilometer kyststrekning. Det er viktig at de aktuelle bekkene listes opp i forskriften, 

som vedlegg eller under §5. 

 

§6c Fredningssoner i Glomma/Aagardselva 

Det er nå gjort store inngrep i elveløpet nedstrøms Vammafossen etter at det har blitt bygget ny 

generator. Blant annet er den gamle tømmerrenna fjernet. Denne teksten må derfor endres. 

 

§16 Utløpsfredning, Skjebergbekken 

Grensen fra spissen av moloen syd ved båthavnen i Høysand kunne muligens vært strukket 20-25 

meter sydover. Det blir tatt store mengder sjøørret ved dette området vinter og tidlig høst. Dette er 

primært småfisk, eller fisk som er utgytt og i dårlig forfatning (vinterstøinger). 

 

Andre innspill utenom forskriften 

Flere av våre foreninger tar opp temaer som ikke omfattes av denne forskriften. 

• Kultivering av sjøørretbekker. Tilskudd til kultivering av sjøørretbekker er viktig og må 

fortsette. Dette er et viktig grunnlag for alt det arbeidet som legges ned av våre 

lokalforeninger rundt om i fylket. NJFF Østfold inviterte i august Østfold-politikere med på 

befaring i Heiabekken i Råde, for å sette fokus på dette før valget. Disse midlene avsettes i 

statsbudsjettet, så vi følger med hvert år når dette fastsettes. 

• Skilting og merking. Skilting og merking ved og utenfor bekkemunninger som viser og 

opplyser om evt. begrensninger og forbud må settes opp og vedlikeholdes. Vi håper det kan 

gjøres et løft her etter at forskriften er vedtatt. 

• Oppsyn. Det er behov for økt oppsyn. Både med hensyn på minstemål og ulovlig garnfiske. 

Det er Statens Naturoppsyn som er aktuell myndighet, men vi ser at de har begrensede 

ressurser og et stort arbeidsområde. Sportsfiskerne har derfor selv en viktig rolle i lære opp 

andre i fiskereglene (noen tyvfisker, men de fleste kjenner nok bare ikke reglene), og å 

melde fra om ulovlige garn (www.ulovligegarn.no). Jeger- og fiskerforeninger kan være et 

godt utgangspunkt for å spre kunnskap om regler slik at medlemmene selv følger disse, men 

også kan påpeke overfor andre hva som gjelder. 

• Minstemål. Det er ønskelig at minstemålet på sjøørret økes til minimum 40 cm. Vi har 

merket oss at også Fylkesmannen tidligere har meldt inn ønske om dette til 

Miljødirektoratet. 

• Bag limit. Flere tar også til orde for en grense for hvor mange fisk en fisker kan ta med hjem 

etter endt fiskedag. Her er det vel også Miljødirektoratet som er rett instans. 
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For eventuelle spørsmål eller diskusjon, kontakt Ole-Håkon Heier på 69222006 eller 

ostfold@njff.no 

 

 

 

Med hilsen fra NJFF Østfold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

• Innspill fra AJFF Halden, Sarpsborg og omegn JFF, Skjeberg og omegn JFF og Råde JFF. 
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