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Høringsinnspill om munningsfredningssoner
Ny forskrift om regulering av fiske ved utløpet av vassdrag med
anadrom laksefisk (munningsfredningssoner)

Forum for natur og friluftsliv er positive til nye forskrifter som regulerer fisket ved utløpet av
vassdrag med anadrom laksefisk. Det er viktig at nye forskrifter utformes på en måte så det
er lett å oppfatte hensikten med lovgivningen og at det i praksis er lett å følge opp for
meningmann. Vi ser at forslaget som er fremlagt kan være gjenstand for misforståelser og
anbefaler en forenkling uten at det går ut over intensjonen med lovverket.
Forum for natur og friluftsliv er positive til formuleringene som ytterligere begrenser
stangfiske utenfor sjøørretbekkene og ber Statsforvalteren vurdere om sonene skal være
større (mer enn 100m). FNF er også positivt innstilt til Statsforvalterens forslag om å utvide
enkelte munningsfredningssoner. Vi vil samtidig påpeke at det er forvirrende å ha to ulike
soner, 100 metersona og munningsfredningssona, som fiskeren skal forholde seg til.
Kompliserte regler kan bidra til at lovverket misforståes og intensjonen om å begrense uttak
av anadrom laksefisk ikke oppfylles.
Det er viktig å merke seg at tiltaksarbeidet for å ivareta bestanden er i stor grad tuftet på
frivillighet og det er særs viktig å lytte til tiltaksutøvere som for eksempel SFFAL eller
Tønsberg JFF. Det må søkes en balanse i forskriften som ikke samtidig motarbeider deres
innsats for å bedre sjøørretens levekår og tar vekk motivasjonen for å gjøre dette arbeidet
som gjøres på frivillig basis. Å tillate stangfiske i munningsfredningssonene om sommeren er
et eksempel som vi ber Statsforvalteren gjøre en ny vurdering av.
SFFAL har utarbeidet en egen høringsuttalelse som vi vurderer som faglig godt forankret og
som det bør tas hensyn til, og samtidig vektlegge at lovverket forenkles slik at det blir enkelt
å forstå for menigmann.
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