Oppsummering av høringsuttalelsene:
AJFF-Halden:
Til § 11.
Ønsker grensen for utløpsfredningen i Tista flyttet fra Revodden og ut til Sorgenfribukten, av
hensyn til laksestammen i Tista og sjøørreten i Remmenbekken.
Ønsker videre at alt garnfiske blir forbudt i fredningssonen.
Ole-Håkon Heier:
Er tilhenger av vern i tilknytning til bekkene, men støtter ikke forslaget om helårsfredning.
Mener det bør være tillatt å fiske fra og med 1. april til og med 30. september i den utvidede
fredningssonen fordi mange barn og unge fisker etter andre arter fra bryggene om
sommeren, og fordi det oppholder seg lite sjøørret der om sommeren.
Sarpsborg og Omegn JFF, v/Morten Pettersen:
Er i utgangspunktet for økt vern av sjøørreten, men ønsker ikke et totalforbud mot fiske i de
utvidede fredningssonene utenfor 100 m-sonene.
Mener et totalforbud vil øke sjansene for ulovlig fiske (garnfiske) fordi sportsfiskerne ofte er
den beste form for oppsyn. Stiller også spørsmål om hvordan man skal greie å håndheve
forbudet. Fremhever også at mange sportsfiskere bruker en del av områdene (spesielt
Hornneskilen) til fiske etter andre arter sommerstid (makrell og havabbor).
Ønsker at fiske blir tillatt i de utvidede fredningssonene fra og med 1. april til og med 30.
september. Stiller for øvrig spørsmål ved hvorfor bare noen av bekkene er tatt med og ikke
alle.
Skjeberg og Omegn JFF, v/Andreas Thorbjørnsen:
Er svært positive til endringene, og da spesielt utvidelse av fredningssonene. Ønsker at sonen
i Høysand (Skjebergbekken) trekkes noe lenger ut fordi det til tider blir tatt store mengder
småfisk og utgytt sjøørret i dette området spesielt vinter og høst. De mener for øvrig at det
kan vurderes å åpne for fiske inne i de utvidede sonene for eksempel 1. mai til 1. oktober da
det i dette tidsrommet foregår en del fiske etter andre arter, og da det allikevel er lite sjøørret
i disse sonene.
Ønsker for øvrig å øke minstemålet fra 35 cm til 40 cm.
Skjærviken LSU, v/Knut-Andrè Haugen:
Skjærviken LSU støtter Fylkesmannens innstilling, og ser på dette (utvidet fredningssone ved
utløpet av Hunnbekken) som et svært nødvendig tiltak for å ivareta en sterk og livskraftig
sjøørretbestand i sitt nærområde (Hunnebunn).
Slevik Båtforening:
Slevik Båtforening er positive til den foreslåtte endringen ev fredningssonen ved utløpet av
Slevikbekken under forutsetning av at drift og vedlikehold av havneanlegget kan skje som i
dag, og at framtidige, nødvendige vedlikeholdstiltak, evt. endringer kan gjennomføres, når
dette ikke hindrer ørretens vandringer inn og ut av bekken.
Småfiskern Moss/Rygge:
Småfiskern Moss/Rygge støtter den delen av forslaget som omfatter Moss og Rygge. De er
godt fornøyd med de nye forbudssonene, da de ser behovet for et sterkere vern utenfor de
nevnte ørretbekkene i regionen.

Morten Pettersen:
Er enig i selve fredningssonene, men ønsker ikke fredning hele året. Vil ha fredning i perioden
1. oktober til 31. mars i de utvidede sonene. Foregår en del fiske etter andre arter inne i
sonene sommerstid, og trekker spesielt fram fiske etter havabbor i Hornneskilen. Mener for
øvrig at man ved totalforbud åpner opp for mer ulovlig fiske for eksempel garnfiske, og at
sportsfiskerne i mange tilfeller fungerer som en form for oppsyn
Flemming Fredriksen:
Han støtter forslaget om utvidelse av sonene, men mener det er unødvendig å forby fiske der
hele året. Han mener sjøørreten hovedsakelig oppholder seg i disse områdene tidlig vår og
sen høst, og at det blir en unødvendig innskrenking av allemannsretten til å fiske etter andre
arter f.eks. havabbor på sommerstid. Han mener en fredningsperiode fra 1. oktober til 1. april
vil være mer enn tilstrekkelig for et effektivt vern av sjøørreten i disse områdene.
Han stiller videre spørsmål ved hvorfor ikke hele Østfold er tatt med (alle bekkene), og nevner
spesielt Hvaler og Moss.
Atle Larsen:
Synes det er flott at det tas hensyn til oppvekst områdene til sjøørret i nærheten av bekkene,
og er i prinsippet enig i forslagene til utvidelse av fredningssonene. Han mener imidlertid at
fredningssonene må merkes bedre. Et totalforbud mot fiske utover 100-meters sonene vil
imidlertid etter hans syn medføre at seriøse sportsfiskere ikke vil kunne «passe på»
områdene slik de gjør i dag, og det vil være fritt fram for «pose fiskere» og ulovlige garn.
Ove Kristiansen:
Uttaler seg spesielt til den foreslåtte fredningssonen ved utløpet av Skjebergbekken i
Høysand, men mener ellers at alle foresåtte soner er på sin plass. Når det gjelder
Skjebergbekken så mener han at den ytterste grensa for sonen bør være ytterste flytebrygge
på Valberg siden og over til betong kloss på nordsiden av steinbrygga på Høysand siden.
Mener det fiskes for mye gytefisk og utgytt fisk i dette området hele året.
Mener for øvrig at minstemålet på sjøørret bør økes til 40 cm.
Thomas Drevvatne:
Ønsker fredning av sjøørreten fra november til mars i innaskjærs områder og i bekker.
Gir for øvrig ros til den jobben som gjøres for sjøørreten i Østfold (tiltak i bekker).
Bjørn Tore Kjølholt (www.rosareke.no):
Støtter forslagene om utvidelse av fredningssoner ved utløpet av sjøørretbekker, men selv
om bekkene på Hvaler ikke er med i høringsforslaget, ville han gjerne også hatt med disse.
Han nevner spesielt Leretbekken, Korshavnbekken, Langekilbekken, Lerdalsbekken og
Svanekilbekken, og kommer med konkrete forslag til hvor store sonene bør være.
Råde JFF, v/Arild Kristiansen:
Tror det er fint med en viss utvidelse av 100-meters sonen på de stedene Fylkesmannen
foreslår, men påpeker at fiskeforbud og andre hindringer ikke må drives så langt at det
demotiverer dugnadsinnsatsen som gjøres i bekkene. Han er for en kalenderbegrensning i de
utvidede sonene (f.eks. 1.10 – 31.3) virker fornuftig.
Savner økt oppsyn og bøt legging av personer som ikke respekterer dagens fredningsregler.
Han finner for øvrig ingen logikk i at det skal være tillatt med kastenot (av manntallsførte
fiskere) i fredningssonene til Glomma og Tista.
Bekkeutvalget AJFF-Halden, v/Christer Bjørnstad:
Mener at det ikke er nødvendig med nye fredningssoner for å ekskludere sportsfiskeren
totalt. Det fiskes etter andre attraktive arter i flere av sonene (eks. havabbor). Mener at

sjøørret stammen skal tas vare på, men at fiskeforbud i de utvidede sonene ikke er veien å
gå. Eventuelt kan man begrense fisket innenfor de foreslåtte sonene ved å forby alt annet
fiske enn aktivt fiske fra land og landvading.
Etterlyser et strengere regelverk for uttak totalt i sjøen, og bedre kontroll/oppsyn i de
fredningssonene vi har i dag. Ønsker å øke minstemålet til 40 cm, samt at det settes et maks
mål på 60 cm. Ønsker også fangstbegrensning på 2-3 fisk pr person/dag. Påpeker videre at
det er behov for bedre merking av alle 100-meters sonene.
Norges Jeger- og Fiskerforbund-Østfold:
Er meget positive til tiltak som ytterligere forbedrer sjøørretbestanden langs Østfoldkysten.
De støtter utvidelse av sonene der dette er foreslått, men mener at forbud mot alt fiske i
sonene hele året er altfor drastisk. De foreslår i stedet 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 tyvfiskene får lavere risiko for å bli tatt.
§6c. Fredningssoner i Glomma/Aagaardselva:
• 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)
• .
Mener det er viktig at kultiveringen av sjøørretbekker i fylket fortsetter. Ønsker bedre
merking/skilting av fredningssonene, og bedre oppsyn generelt. De ønsker at minstemålet på
sjøørret økes til 40 cm, og at man bør vurdere en «bag limit».
Nedre Glomma og Omland Fiskeadministrasjon (NGOFA):
Har kommentarer til § 3 d, fiske med garn i Glomma, Aagaardselva, Visterflo, Skinnerflo og
Seutelva, hvor de mener at garnfiskeforbudet må presiseres klarere, og foreslår: «Det er
forbudt å fiske med garn i Glomma fra Vamma kraftstasjon til Fredrikstad, inklusive
Mingevannet, Vestvannet, Aagaardselva, Visterflo, Skinnerflo og Seutelva, unntatt er:»
Når det gjelder kap. 3., Freningssoner m.m. så mener de at det er viktig med ekstra
utløpsfredning/vern av sjøørretbekkene, og mener at også sjøørretbekkene på Hvaler må
være med.
De framhever for øvrig spesielt § 16, utløpsfredning Skjebergbekken hvor de mener
fredningssonen må trekkes noe lengre ut da det største fisketrykket er på toppen av moloen

på Høysandsiden. De mener imidlertid at et forbud mot fiske hele året i de utvidede sonene
blir en stor inngripen i det vanlige fritidsfisket etter andre arter enn sjøørret, og går heller inn
for at fiskeforbudet begrenses til perioden 1. oktober til 31. mars, som også vil sammenfalle
med fredningstiden i Sverige. Når det gjelder § 11, Krokstadbekken/Møllebekken ønsker de
imidlertid at sonen flyttes lengre ut, og med fiskeforbud hele året.
De påpeker videre behovet for økt oppsyn, og ønsker at minstemålet for sjøørret økes til 45
cm, og at det må skiltes og merkes utenfor bekkemunningene.
Fredrikstad kommune:
Fredrikstad kommune støtter forslaget om endringer i forskrift om fiske etter innlandsfisk i
vassdrag med anadrome laksefisk (laks og sjøørret), samt fredningssoner, med unntak av
Enningdalselva, Østfold.
Fredningssonene vil begrense områdene for fritidsfiske etter laks og sjøørret noe, men en
fredning i disse områdene vil være med på å utvikle sjøørretbestandene. Fredrikstad
kommunes vurdering er at endringen i forskriften er et nødvendig grep for å ivareta
sjøørretbestanden. Fredrikstad kommune støtter forslaget, men vil poengtere at det er viktig
med informasjon.
Fredningssonene må merkes i terrenget og begrunnelsen for tiltaket bør formidles.
Fredrikstad kommune antar at de fleste som fisker etter sjøørret innenfor fredningssonene i
dag vil ha en forståelse for tiltaket. De vil ha en egeninteresse av å ha en bærekraftig
bestand. Informasjon vil kunne gi ytterligere forståelse.
Kåre Strømstad:
Mener det er unødvendig med utvidelse av fredningssonene og håper den gjeldende forskriften
består. Ønsker ikke helårsfredning i kiler og områder hvor det renner ut gytebekker for sjøørret.
Frykter rekrutteringen til sportsfiske vil gå ned og at ulovlighetene vil bre om seg fordi nærvær av
sportsfiskere ofte forhindrer ulovlig fiske.
Knut Midtgaard:

Mener fredningssoner er ok, men må gjelde også på Hvaler. Da det mye ulovlig garnfiske
der ute både av de som har kjennetegnet Ø på båten eller ikke.
Fredningssonene bør gjelde fra 15 august til 1 april da med utvidet sone ellers i året bør
sonen være 150 til 200 meter.
Østfold Fiskerlag
I forbindelse med foreslåtte endringer av eksisterende og tillegg av nye vernesoner for
anadrome laksefisk i Østfold, ber Østfold Fiskerlag om at det fortsatt tillates fiske med
åleruser innenfor vernesonene. For å kunne gjennomføre forskningsfisket etter ål med ruser
under alle værforhold, ber de derfor om at det i forskriften gis en generell tillatelse til fiske
inne i de utvidede sonene for manntallsførte fiskere med tillatelse til å fiske ål.
Østfold Fylkeskommune:
Er i utgangspunktet positive til forslaget, men har allikevel noen kommentarer.
Mener annet ledd av tittelen er noe uklar, vil ha med en presisering om at fredningssonene
gjelder ved utløpet av vassdrag med anadom fisk. Ellers mener de at det bør åpnes opp for
fiske etter andre arter inne i fredningssonene fordi en del av de foreslåtte områdene er

av betydelig størrelse, og de omfatter bryggeanlegg og moloer hvor det er attraktivt å
fiske etter andre arter, særlig for barn og unge om sommeren.

