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RÅD - MILJØ OG BIOLOGISK MANGFOLD - HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG
OM FORLENGELSE AV FORSKRIFT OM BEVARINGSSONER I TVEDESTRAND
KOMMUNES SJØOMRÅDER
I brev av 01.11.2017 foreslår Fiskeridirektoratet å forlenge forskrift om bevaringssoner i
Tvedestrand kommunes sjøområde med endring i forskrift som skal gjelde til og med 20. juni
2027, en forlengelse på ti år.
Havforskningsinstituttet har i to tidligere brev som også er vedlagt høringen, «RÅD Miljø og biologisk mangfold - Videreføring av bevarings- og nullfiskeområder i Tvedestrand
vil gi viktig kunnskap for bærekraftig» (ref.nr. 2014/1481) og «Vedrørende fremtidig
oppfølging av bevaringsområder i Tvedestrand» (ref.nr. 2014/1481) pekt på betydningen av å
opprettholde bevaringsområdene i Tvedestrand, for å kunne måle effekter av
bevaringsområder som forvaltningsverktøy. Havforskningsinstituttets har også beskrevet
våre forskningsaktiviteter i områdene.
Bevaringssonene i Tvedestrand er et sentralt verktøy i forskningen på fiskerieffekter på de
opprinnelige målartene torsk og hummer, i tillegg til leppefisk. Havforskningsinstituttet har
foreløpig ikke tilgang til andre områder for systematisk kunnskapsinnhenting tilsvarende
Furøya forbudssone og de omkringliggende bevaringssonene.
Sonene er sentrale forskningsområder for å undersøke hvordan bevaringssoner fungerer som
forvaltningsverktøy. Ytre skjærgård bevaringssone er det området hvor dynamikken mellom
fiskeri og bevaringssoner er best studert for hummer og hvor forholdene ligger best til rette
for å fortsette å følge opp studier av disse effektene.
Sonene har spesielt stor forskningsverdi gjennom de undersøkelsene som er gjort de siste syv
årene både før og etter innføring av restriksjoner.

Havforskningsinstituttet

Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen
Tlf.: 55 23 85 00
Faks: 55 23 85 31
E-post: post@imr.no

Avdeling: Fiskeridynamikk
Saksbehandler: Sigurd Heiberg Espeland
Tlf.: 41 42 67 43
E-post: sigurd.heiberg.espeland@hi.no
Besøk: Flødevigen

Org.no. NO 971 349 077
Bank: 7694.05.00849
Swift-adr.: DNBANOKK
IBAN: NO74 7694 0500 849
www.imr.no

Havforskningsinstituttet vil også påpeke at betydningen disse områdene har som
forskningsområder er sterkt knyttet til at det ikke gjøres endringer som vedrører type
restriksjoner, eller avgrensning av områdene. Vi vil med dette anbefale at områdene
videreføres slik det er foreslått av Fiskeridirektoratet.

Vennlig hilsen
Karin K. Boxaspen
Forskningsdirektør

Jan Atle Knutsen
Programleder

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift. Innholdet er godkjent faglig
gjennom prosess for rådgivning.

