Statsforvaltaren

Dato: 18. mai 2022

FNF Møre og Romsdal er eit samarbeidsforum for natur- og friluftslivsinteresserte organisasjonar i
Møre og Romsdal. FNF skal engasjere seg i saker som påverkar natur og friluftslivet i fylket. I dag er
Norges Jeger- og Fiskerforbund Møre og Romsdal, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal,
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, Sunnmøre friluftsråd, fylkets tre turistforeiningar, fylkets 4
speidargrupper og Møre og Romsdal 4H tilslutta forumet. Totalt representerer desse organisasjonane
mange medlemmer med ei stor interesse for å ta vare på naturen for dagens - og komande
generasjonar.

Høring - Ny forskrift om fiske utenfor vassdrag med anadrome laksefisk
(munningsfredningssoner) og nedsenking av garn i sjøen
Vi viser til høring av ny forskrift om fiske ved utløp av vassdrag og sjø med høringsfrist
19. mai 2022.
Forskriften som er foreslått tar ikke i tilstrekkelig grad hensyn til fiske etter andre arter
som f.eks. torsk, sei, hyse og andre saltvannsfisker. Den nye forskriften ivaretar i for
liten grad barn- og unge sine fiskeinteresser, som ofte vil ha munningsområdet som sitt
nærfiskeområde spesielt i områder der elveosen ligg nær tettsted/by. Som et minimum,
om den nye forskriften blir innført, bør forskriften tillate barn opp t.o.m. 16 år å fiske i
munningsfredningssonen, uavhengig av fiskeart.
Vi forstår godt intensjonen i dette forslaget om forenkling av fire forskrifter til ei forskrift
knytt til fiske ved elvemunningene i fylket vårt – så langt alt vel. Men det foreslåtte forslaget
om fiskeforbud i munningsfredningssonen er etter vår mening, alt for omfattende og
komplisert for at en normalt fiske-interessert person greier å tolke innholdet. Det må faktisk
forenkles mer om det skal kalles forenkling.
Så har vi det faktum at mange munningsområder er sentrumsnære områder der sjøfiske etter
saltvannsfisk bør være lett tilgjengelig for allmennheten. Mange av disse områdene er
nærfiskeplasser. Dette treff selvsagt fort de unge som ikke har transportmuligheter (les bil)
som de voksne. Slik dette er foreslått vil det dessverre fort treffe de yngste i sitt nærmiljø som
risikerer bøtelegging for normal ungeaktivitet som jo fiske er. Slik dette er foreslått risikerer
en stakkers ungdom å bryte loven uten å være bevisst ulovligheten da det treff nærområdet og
regelverket er for vanskelig å tolke. Eksempelvis ville årets arr. hvor Molde JFF og Molde
sentrumsforening sammen arrangerte fiskekonkurranse for barn i Molde sentrum, vært ulovlig
ift nærheten til Moldeelva. Vi ber her Statsforvalteren vurdere om det ikke kan skilles mellom
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munningsfredingsområder som ligger urbant og de som ligger i utmark og om det er mulig å
slippe til mer saltvannsfiske i urbane strøk. Vi tenker da spesielt på fiske fra land som jo også
er lettere å etterprøve/kontrollere i forhold til fiske fra båt.
Vi mener å se behovet for en kolonne helt til høyre i tabellen (i vedlegg) i utkastet til ny
forskrift som sier når det er lov å fiske i de spesifikke munningsfredningssonene. Vi mener
også å se behovet for en bedre visualisering av hvor det er lov å fiske i hvilken tid av året
knytt til denne nye forskriften. Formidling av informasjon ser vi som spesielt viktig om en vil
unngå missforståelse.
Skillet mellom 100-meters fredningssona og munningsfredningssona virker for oss ikke
enkelt eller logisk å forstå. Vi leser at Statsforvalteren ser dette selv, men har ikke kapasitet til
å gjøre noe med dette nå. Vi ønsker at dette arbeidet starter med det første slik at ordlyden i
gjeldende regler blir mer entydig å tolke ute i terrenget (på kartet/sjøkartet).
Så har vi det faktum at i dag er det stadig flere som planlegger fisket sitt på en skjerm før en
drar ut – for enkelte er jo planleggingen halve turen. For å få til dette kreves digitale
kartløsninger som gjøre dette mulig. Vi forstår at det pr dato er Gislink som gir oss et digitalt
kart som viser munningsfredningssonene (se
https://kart.gislink.no/kart/?viewer=kart&msclkid=269ee6cdcf9911ec9f858812846453a2),
men i dag kreves det nok innsynsløsninger på en app som er mer bruksvennlig for en mobil.
Avsluttningsvis vil vi bemerke at fisking i sjø er en almenningsrett som står sterkt. Den skal
riktignok ikke overstyre naturen (les de anadrome fiskebestandene) når den lider, men vi
håper at offentlige myndigheter greier å vekte verdien av allmennheten sitt saltvannsfiske opp
mot de eventuelle ulempene dette påfører de lokale anadrome fiskebestandene.

Skitt fiske!

Ingbjørn Bredeli
Koordinator Forum For Natur og Friluftsliv i Møre og Romsdal

Kopi:
Møre og Romsdal fylkeskommune
Kommunene i Møre og Romsdal
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