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Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag om opprettelse av bevaringsområde for hummer sendes Fiskeridirektoratet for videre
behandling.

Bakgrunn for saken:
Etter vedtak i Formannskapet har administrasjonen utarbeidet forslag til bevaringsområde for
hummer i Søgne kommune. Kommunens forslag til bevaringsområde må behandles politisk
før det sendes over til Fiskeridirektoratets regionkontor. Regionkontoret vurderer så om
forslaget er tilstrekkelig dokumentert slik at det kan sendes videre til Fiskeridirektoratets
hovedkontor for videre behandling. Den videre behandlingen vil omfatte en formell nasjonal
høring før Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter forskrift om fredningsområde i medhold
av havressursloven. Samme departement vil ha den formelle myndigheten til senere eventuelt
å endre eller oppheve et etablert fredningsområde.

Saksutredning:
På bakgrunn av kraftig nedgang i hummerbestanden på Skagerakkysten ble det i 2006
opprettet fire fredningsområder for hummer, to i Oslofjorden og to i Aust-Agder. Erfaringene
fra reservatene har vært så positive for den lokale hummerbestanden at Fiskeridirektoratet har
oppfordret kystkommuner til å opprette egne hummerreservater.
I forbindelse med dette tok Naturvernforbundet initiativ til et møte med Søgne kommune hvor
de fremla ønsker om at kommunen skulle følge opp Fiskeridirektoratets oppfordring og se på
muligheten for et fredningsområde for hummer i Søgne. Et enstemmig formannskap vedtok at
administrasjonen skulle utrede mulig fredningsområde for hummer i Søgne kommune.
Etter en prosess endte administrasjonen opp med et konkret forslag som i grove trekk
innbefatter Torvefjorden og Høllefjorden, et areal på ca. 7 km².

Mørk blå farge viser foreslått område
Forslaget ble sendt til Havforskningsinstituttet Flødevigen for faglig vurdering av arealets
egnethet. I korte trekk skriver Havforskningsinstituttet at det foreslåtte området vil kunne
styrke hummerbestanden med mulige positive ringvirkninger for bestanden og fisket i større
deler av kystområdet. Først og fremst gjennom gjennoppbygging av en bred alders- og
størrelsessammensetning i de vernede delene av bestanden, med økt reproduksjonspotensial
som en effekt av forventet størrelsesøkning blant hunnene. Over tid kan det forventes at store
gytende hummer i bevaringsområdet vil bidra til økt rekruttering av hummerlarver og
utvandring av hummer. De peker videre på verdien av at et gyteområde for kysttorsk som er
fulgt i snart 100 år, inngår i det foreslåtte området.
Administrasjonen fant på bakgrunn av dette at det foreslåtte området var egnet som
bevaringsområde etter en marinbiologisk faglig vurdering.
Administrasjonens forslag ble sendt på høring 23.05.18.
Kommunen mottok i alt fire høringssvar.
Vest-Agder fylkeskommune har ingen merknader til forslaget.
Naturvernforbundet
Naturvernforbundet er svært positive til at det opprettes et beskyttelsesområde for hummer i
Søgne.
De mener det foreslåtte området har en god lokalisering og trekker fram følgende:
Området er relativt skjermet mot vær og strøm slik at en stor andel egg og larver trolig vil forbli
og utvikle seg relativt lokalt. Naturvernforbundet trekker også fram gyteområdet for kysttorsk
samt at området har varierte bunnforhold.
Foreningen skolehuset Ny-Hellesund
Foreningen sendte sin uttalelse etter fristen men følger vedlagt.
Søgne Fiskerlag har uttalt seg til saken og er innledningsvis prinsipielt positiv til at det tas
initiativ til opprettelse av bevaringsområde for hummer. Det understrekes at ingen
yrkesgruppe har en større egeninteresse i å bevare bestandene langs kysten enn nettopp
yrkesfiskerne.
I det videre tar Fiskerlaget opp fire hovedpunkter.
1. Det foreslåtte området er i konflikt med det lokale yrkesfisket og vil være hemmende
for både dagens og forventet fremtidig utvikling av kystfisket i Søgne.
2. Søgne Fiskerlag har i prosessen og debatter før høringen, fremmet forslag om
konkrete alternative områder, hvor yrkesfisket i mindre grad er påvirket og hvor

samtidig den forventede «realeffekt» av fredning/vern, på målarten vil være betydelig
høyere.
3. Søgne kommune er vedtatt nedlagt og Fiskerlaget spør seg derfor om det er rett å
vedta bevaringsområder innenfor dagens kommunestruktur når Kristiansand snart blir
større. Det pekes videre på at ettersom kyststrømmene går vestover vil egg, larver og
yngel følge disse hvilket vil gi større positive effekter.
4. Foreslått område er betydelig for småskala rekreasjonsfiske med garn og teiner etc.
Administrasjonens vurdering
Innledningsvis vil administrasjonen kort minne om bakgrunnen for at det opprettes
bevaringsområder for hummer i flere norske kystkommuner.
Hummerbestanden er på et historisk lavmål. På den bakgrunn ble det i 2006 opprettet fire
bevaringsområder. Forskning i disse reservatene viste svært positive resultater. På bakgrunn
av dette gikk fiskeridirektoratet ut med oppfordring til kystkommunene om å opprette slike
bevaringsområder i sine respektive kommuner.
Kommunen er ingen fiskeri- eller marinbiologisk instans og har heller ingen forvaltningsrolle i
forhold til havressursloven. Det verktøyet kommunen har i denne sammenheng, er rollen som
arealmyndighet. Derfor er det kommunene som må ta initiativ til å sette i gang en ev prosess
med sikte på å etablere et fredningsområde for hummer. I Søgne ble et slikt initiativ tatt ved at
Formannskapet, etter oppfordring fra Naturvernforbundet, vedtok at administrasjonen skulle
utrede muligheten for fredningsområde i Søgne.
Administrasjonen har innhentet informasjon fra Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet
om hvilke kriterier en bør ta med i en slik vurdering.
I korte trekk går rådene på å finne et område som er «godt nok» Det er ikke om å gjøre å
finne de beste områdene da disse naturligvis er attraktive hummerfiskeplasser som vil
innebære større konfliktpotensial enn om en velger områder som egner seg dårlig.
Fiskeridirektoratet sier i sine retningslinjer at det ikke er nødvendig med særskilt vitenskapelig
begrunnelse for valg av område og at lokal kunnskap normalt vil være tilstrekkelig.
Det konkrete forslaget administrasjonen nå foreslår å gå videre med, kom til under et
folkemøte tidlig i prosessen og fikk etter administrasjonens oppfatning meget god oppslutning.
I etterkant av dette ble det nedsatt et utvalg bestående av kommuneadministrasjon, lokale
yrkesfiskere, lokale hummerfritidsfiskere, Søgne JFF og Naturvernforbundet.
Pga. at det utøves yrkesmessig leppefiske innenfor foreslått område er Søgne Fiskerlag
negative til det foreslåtte området. Fiskerlaget mener et ev bevaringsområde bør ligge lenger
øst mot Kristiansand grense da yrkesfisket i mindre grad berøres der, samt at den forventede
effekten vil ligge betydelig høyere i dette området.
Administrasjonen vurderer at foreslåtte området, Torvefjorden/Høllefjorden, har kvaliteter som
gjør at det egner seg som bevaringsområde for hummer, sett opp mot kriteriene vi har forsøkt
å følge. Dersom det skal utredes andre alternativer og ev sette disse opp mot hverandre vil
det forsinke prosessen ytterligere.
Administrasjonens vurdering av det foreslåtte området
Dybdeforhold
Området har gunstige dybdeforhold – dvs stort sett < 50 meter.

Restriksjoner
Fra før er det visse restriksjoner for bruk av fast redskap innenfor fredningssonene ved utløpet
av våre to anadrome vassdrag:

Selvjustis
Pga. de store småbåthavnene i Høllen, Solta, Torvefjoren og de mange båtplassene i
Lundeelva, er det foreslåtte området kanskje det mest trafikkerte området i Søgne. Dette
innebærer at oppdagelsesrisiko og dermed terskel for tjuvfiske vil være høyere enn i mange
andre deler av Søgneskjærgården.
Administrasjonen er klar over at bestillingen fra Formannskapet var å utrede bevaringsområde
for hummer. Det er likevel vanskelig ikke å trekke inn flere relevante momenter ved å regulere
fisket innenfor det foreslåtte området.

Gyteområde for kysttorsk
Et av de to store gyteområdene for kysttorsk i kommunen ligger inne i det foreslåtte området. I
dette området har Havforskningsinstituttet Flødevigen gjennomført årlig prøvefiske siden
1919. Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerakkysten er nå så dramatisk at
Fiskeridirektoratet foreslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på
Skagerrakskysten fra 1. januar til 30. april, hvert år. I høringsdokumentet fra direktoratet
fremgår det at Torvefjorden er et av disse, som det eneste i Søgne.

Ålegrass
Det er flere ålegrassamfunn i det foreslåtte området. Disse har en viktig økologisk funksjon
som bidrar til gode oppvekstforhold for en rekke arter.
Leppefiske
Leppefisk blir brukt som rensefisk i oppdrett. I følge Fiskeridirektoratet har fisket etter leppefisk
økt kraftig de siste årene. Dette har resultert i et stort press på bestandene av leppefisk langs
kysten slik at regelverket er skjerpet slik at forvaltningen av leppefisk skal være mer i tråd med
føre-var-prinsippet.
Som det framgår av uttalelsen fra Havforskningsinstituttet viser forskning fra
bevaringsområder i Skagerak (forbud mot alle faste redskaper- kun fiske med snøre tillatt) at
dette har hatt positive effekter for torsk og leppefisk gjennom reduksjon av fiskedødelighet (ca.
50 %) for torsk og fravær av fiskedødelighet for leppefisk.
Administrasjonens samlede vurdering.
Administrasjonen kunne valgt å se nærmere på alternative plasseringer nærmere
kommunegrensa mot Kristiansand, slik Fiskerlaget ønsket og fått dette faglig vurdert. Dette
ville i så fall forsinket prosessen ytterligere.
Administrasjonen mener det foreslåtte området egner seg godt som bevaringsområde for
hummer under henvisning til redegjørelsen over, samt uttalelse fra Havforskningsinstituttet.
Det vil trolig være interessemotsetninger uansett hvor en hadde opprettet et
bevaringsområde. Administrasjonen mener det er viktig å løfte blikket og se på hensikten med
opprettelse av et bevaringsområde. Hummerbestanden er på et historisk lavmål.
Bevaringsområder har beviselig meget positiv effekt for hummer og andre arter. Dette vil
komme allmenheten til gode. Prisen å betale er at det i en liten bit av Søgnes skjærgård vil bli
forbudt å fiske med fast redskap som garn, teiner og ruser.
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Rådmannens forslag til vedtak:
Administrasjonen utreder mulige fredningsområder for hummer i Søgne.

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.06.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Administrasjonen utreder mulige fredningsområder for hummer i Søgne.

Bakgrunn for saken:
På bakgrunn av kraftig nedgang i hummerbestanden på Skagerakkysten ble det i 2006
opprettet fire fredningsområder for hummer, to i Oslofjorden og to i Aust-Agder. Hensikten var
å se hvilken effekt fravær av hummerfiske ville ha for artens utvikling. Områdene ble fulgt opp
av Havforskningsinstituttet. Erfaringene fra reservatene har vært så positive for den lokale
hummerbestanden at Fiskeridirektoratet ønsker at kystkommuner skal opprette egne
hummerreservater.
I forbindelse med dette tok Naturvernforbundet initiativ til et møte med kommunen hvor de
fremla ønske om at kommunen skulle følge opp Fiskeridirektoratets oppfordring og se på
muligheten for et fredningsområde for hummer i Søgne. På møtet deltok Naturvernforbundet,
ordfører, varaordfører og fagleder miljø og landbruk. Som en oppfølging av møtet fikk fagleder
miljø og landbruk i oppgave å skrive en sak på dette for politisk behandling.

Saksutredning:
I hele etterkrigstiden fram til 1960-tallet var Norge blant de land i Nord-Europa med de største
fangstene av hummer. I dag er hummerbestanden langs Norges kyst på et historisk lavt nivå
og har siden 2006 hatt status som «nær truet» i Norsk rødliste for arter. Hummerfangstene i
Norge ligger i dag på mellom 30 og 60 tonn, mot mellom 600 og 1000 tonn i etterkrigsårene. I
Søgne står hummerfisket sterkt og har lange tradisjoner. Historiker Bjarne Sørensen refererer
i sine arbeider til enorme mengder hummer som ble eksportert fra Ny-Hellesund helt tilbake til
1700-tallet. I perioden 1861-1865 ble det eksporter ca. 150 000 hummer fra Ny-Hellesund.
Årsaken til den markante nedgangen i hummerbestanden skyldes i hovedsak overfiske i følge
Havforskningsinstituttet. Det er i de senere år innført en rekke innskjerpinger i regelverket for
hummerfisket nettopp for å begrense uttaket, men uten å innføre totalfredning. Resultatene fra
8-9 år med hummerreservater er svært oppløftende og viser at fravær av fiske i løpet av få år
gir markante resultater. I perioden 2006-2010 var det økning i fangstrate på hummer på hele
245 % i et av reservatene. I tillegg økte gjennomsnittsstørrelsen med 13 %. Størrelsen har
stor betydning fordi eggproduksjonen øker eksponentielt. Mer og større hummer i et
fredningsområde vil medføre positive effekter for områdene utenfor i form av utvandring.
På bakgrunn av de dokumenterte effektene fra fredningsområdene, samt oppfordringen fra
Fiskeridirektoratet, vil Søgne kommune arbeide for opprettelse av fredningsområde for
hummer i kommunen.
Prosess for å opprette hummerreservat i Søgne
1. Kartlegging av aktuelle områder.
De faglige råd som foreligger i denne fasen baserer seg på visse kriterier. Området må
selvsagt være et egnet habitat i forhold til dybde, bunnforhold og strømforhold og bør
ha representative dybder som dekker hummerens livssyklus. Arealbehovet må sees i
sammenheng med kvaliteten på habitatet. Basert på faglige råd, vil arealbehovet være
minst 1,5 km2, helst større. Flere av de etablerte fredningsområdene er imidlertid
under 1 km2. Når det gjelder vurdering av hvilke områder som kan egne seg, har
Havforskningsinstituttet opplyst at lokalkunnskap sett opp mot dybdedata etc. vil kunne
være tilstrekkelig for å peke ut aktuelle områder. Ev grundige undersøkelser vil
medføre betydelige kostnader.
2. Samarbeid og dialog med brukere av Søgneskjærgården.
Erfaringene fra lignende arbeid andre steder peker på viktigheten av samarbeid og
dialog med lokale brukere og lokalbefolkningen gjennom hele prosessen. I andre
kommuner er det eksempelvis arrangert folkemøter og brukerundersøkelser som et
ledd i arbeidet. Ei arbeidsgruppe bestående av representanter fra ulike
interessegrupper, under ledelse av arealenheten, vil trolig være formålstjenlig.
Hummerfisket i Søgne er aktivt og utbredt. Selv om allemannsretten gjelder også i
denne sammenheng er det gjerne slik at de mest ivrige fiskerne benytter de samme
fiskeplassene år etter år og enkelte går nærmest i «arv» gjennom generasjoner. Et
fredningsområde vil derfor kunne berøre enkeltpersoners interesser. Dette kan fort
skape en situasjon hvor majoriteten er positiv til et fredningsområde så lenge en selv
ikke berøres. På bakgrunn av dette er det også fra faglig hold sagt at det ikke må være
et mål å foreslå de beste og mest populære fiskeområdene som fredningsområde.
Man få finne en fornuftig balanse mellom bevaring og bruk. Samtidig må hensikten
med et vern, som enkelt sagt er mer og større hummer, flagges høyt.
Et middel for å øke positivitet og lokalt eierforhold er adgangen til å gi representanter
fra lokalbefolkningen oppgaven med prøvefiske i fredningsområdet som et viktig ledd i
å måle effekten.
3. Fastsetting av forskrift om fredningsområde for hummer.

Når prosessen ender opp i et konkret forslag om fredningsområde for hummer i
Søgne, må dette vedtas politisk i kommunen før det utarbeides forskrift som vedtas av
Fiskeridepartementet.
Økonomi
Lagt til grunn at det ikke vil være behov for å kjøpe tjenester i kartleggings- og
oppfølgingsprosessen, kan fagleder ikke se at dette arbeidet vil medføre betydelige utgifter for
kommunen utover medgått arbeidstid.

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen merknader.
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Anmodning om vurdering av forslag til bevaringsområde for hummer- Søgne
kommune
Formannskapet i Søgne kommune har enstemmig vedtatt at administrasjonen skal utrede
mulig bevaringsområde for hummer.
Prosessen har nå munnet ut i forslag til et konkret bevaringsområde. Vi ønsker
Havforskningsinstituttets vurdering av områdets egnethet som bevaringsområde for hummer.
Vi ønsker også en vurdering av områdets egnethet som bevaringsområde for kysttorsk og ev
andre arter og økosystemer.
Området det er snakk om tar utgangspunkt i Høllefjorden og Torvefjorden. Arealet som er
skissert er ca. 7 km², inkl. øyer og holmer. Områdets knekkpunkter i sør, øst og vest er ikke
satt eksakt men vi vil tilstrebe lettfattelige knekkpunkter med utgangspunkt i det markerte
området vist på kart under.
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Direktenr:
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www.sogne.kommune.no
964 967 091 MVA

Med hilsen
Steinar Sunde
fagleder miljø og landbruk
Dokumentet er elektronisk godkjent og gyldig uten underskrift

Fra: Hege Skogstrand[hege.skogstrand@imr.no]
Dato: 02.03.2017 09:51:04
Til: Steinar Sunde
Tittel: Høringsvar - Vurdering av forslag til bevaringsområde for hummer og kysttorsk - Søgne Kommune

Oversendelse av høringssvar - Vurdering av forslag til bevaringsområde for hummer og kysttorsk - Søgne Kommune

Fra: Knutsen Jan Atle (jan.atle.knutsen@imr.no)
Sendt: 28.02.2017 11:44:30
Til: Kristiansen, Vibeke; Skogstrand, Hege
Kopi:
Emne: Høringsvar Søgne
Vedlegg: Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox.pdf
Hei
Vårt svar på høring i Søgne.
Kan jeg få hjelp til å sende dette og legge inn i Ephorte ?
Mvh
Jan A
-----Original Message----From: Jan.Atle.Knutsen@imr.no [mailto:Jan.Atle.Knutsen@imr.no]
Sent: 28. februar 2017 11:43
To: Knutsen Jan Atle <jan.atle.knutsen@imr.no>
Cc: Knutsen Jan Atle <jan.atle.knutsen@imr.no>
Subject: Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox

Åpne det vedlagte dokumentet. Det ble skannet og sendt til deg ved hjelp av en flerfunksjonsmaskin fra Xerox.
Filtype til vedlegg: pdf, Flersiders
Plassering av flerfunksjonsmaskin: machine location not set
Enhetsnavn: FLODE-XEROX2

Hvis du vil ha mer informasjon om Xerox-produkter og -løsninger, går du til http://www.xerox.com.
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Høring - Opprettelse av bevaringsområde for hummer i Søgne kommune

På bakgrunn av kraftig nedgang i hummerbestanden på Skagerakkysten ble det i 2006
opprettet fire fredningsområder for hummer, to i Oslofjorden og to i Aust-Agder. Erfaringene
fra reservatene har vært så positive for den lokale hummerbestanden at Fiskeridirektoratet har
oppfordret kystkommuner til å opprette egne hummerreservater.
I forbindelse med dette tok Naturvernforbundet initiativ til et møte med Søgne kommune hvor
de fremla ønsker om at kommunen skulle følge opp Fiskeridirektoratets oppfordring og se på
muligheten for et fredningsområde for hummer i Søgne. Et enstemmig formannskap vedtok at
administrasjonen skulle utrede mulig fredningsområde for hummer i Søgne kommune.
Etter en prosess endte administrasjonen opp med et konkret forslag som i grove trekk
innbefatter Torvefjorden og Høllefjorden, et areal på ca. 7 km².

Postadresse:
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4682 Søgne

Telefon: 38055555
Direktenr:

Epost:
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www.sogne.kommune.no
964 967 091 MVA

Forslaget ble sendt til Havforskningsinstituttet for vurdering. Uttalelsen fra
Havforskningsinstituttet ligger vedlagt.
Uttalelser best sendt pr post eller e-post innen 4 uker. Brev/epost bes merket 2015/1893
Postadresse:
PB 1051
4682 Søgne
Epost: postmottak@sogne.kommune.no
Med hilsen
Steinar Sunde
fagleder landbruk
Dokumentet er elektronisk godkjent og gyldig uten underskrift

Vedlegg
1 Igangsettelse av prosess mtp opprettelse av fredningsområde for hummer i Søgne
kommune
2 Anmodning om vurdering av forslag til bevaringsområde for hummer og kysttorsk Søgne kommune
3 Svar på høring om vurdering av forslag til bevaringsområde for hummer - Søgne
kommune

Fra: Bariås, Sigvart[Sigvart.Barias@vaf.no]
Sendt: 13.06.2018 12:27:49
Til: Postmottak
Kopi: Cappelen, Diderik
Tittel: 18/05791-1 - Høring - opprettelse av bevaringsområde for hummer i Søgne kommune

Det vises til høringsbrev datert 23.mai d.å.
Samfunns‐og næringsutviklingsseksjonen v/undertegnede har drøftet saken med plan og miljøseksjonen i
fylkeskommunen.
På denne bakgrunn har Vest‐Agder fylkeskommune ingen merknader til forslag til opprettelse av
bevaringsområde for hummer i Søgne kommune.
Med vennlig hilsen
Sigvart Bariås
Fagleder næringssaker | Rettleiing og kontroll
Regionalavdelingen | Seksjon for samfunns‐ og næringsutvikling
Tlf: 38 07 4693 |Mob: 91 38 06 07| E‐post: sba@vaf.no
All kommunikasjon med oss kan bli arkivert.

For mer info: www.vaf.no | www.facebook.com/vaf.no| @VestAgderfylke

Søgne kommune
rådhuset
Tangvall

Merknader til fredningsområde for hummer i Søgne
Vi viser til annonsering i Fædrelandsvennen, 30.05.2018 med frist for merknader innen 4
uker.
Naturvernforbundet er svært positive til at det opprettes et beskyttelsesområde for hummer
i Søgne. Arbeidet har med denne høringen kommet et godt stykke videre i prosessen fram
mot et stadfestet fredningsområd etter oppfordring fra Fiskeridirektoratet og etter påtrykk
mellom andre fra Naturvernforbundet.
Etter erfaringer andre steder vil det sannsynlig også bli et viktig tiltak i vår kommune for å
øke bestanden av en art som har vist en svært nedslående utvikling de seneste årene tross
flere statlige tiltak som økning av minstemål, fredning av hunnhummer med utrogn,
fluktåpninger i teinene, avkortinging av fisketid m.m.
Vi minner om at hummer har hatt en stor økonomisk betydning for kystbefolkningen i vår
kommune. I de seneste årene har imidlertid fisket etter hummer fått redusert økonomisk
betydning, men større verdi som fritidsaktivitet. Det er å håpe og forvente at
fredningsområdet vil bidra til å øke bestanden av hummer i og utenfor bevaringsområdet.

Lokalisering:

Det foreslåtte området har en god lokalisering. Vi vil spesielt nevne følgende forhold:
 Området er relativt skjermet mot vær og strøm med den følge at egg og yngel med
stor sannsynlighet vil forbli og utvikle seg i denne delen av den indre skjærgården i
kommunen
 Området vil også dekke flere vesentlige gyteområder for kysttorsk som også er en art
med negativ utvikling de seneste årene
 Området har en variert sjøbunnstopografi, ulike dybder, avgrenset mot fastlandet
med en krans av holmer og øyer som danner avgrensing mot øst, syd og vest. Både
utfra naturfaglige grunner og med tanke på informasjon om avgrensing er forslaget
godt
 Den kystnære plasseringen der stor ferdsel foregår, vil også bidra til at folk i stor
grad vil kunne følge med på aktivitet i området
____________________________________________________________________________________________________
Adresse: Miljøhuset Mariboes gate 8, 0183 Oslo – Telefon: +47 23 10 96 10 – Faks: +47 23 10 96 11
E-post: naturvern@naturvernforbundet.no – Internett: www.naturvernforbundet.no – Bank: 7874.05.56001 – Org nr: 938 418 837



Når området både er kystnært og godt skjermet mot uvær, vil det også være en
fordel med hensyn til den pedagogiske verdien området kan ha for barn med
registreringer / prøvefiske under faglig ledelse

Vi vil imidlertid foreslå at området følger en linje fra Skarpøya – gjennom Kjeøysundet – til å
følge Sådøya på nordlig side – til Vestre Knudsholmen – deretter Borøy fram til Lauholmen –
deretter Okse på østsiden – deretter Ballerholmene for så å krysse Ballersundet til land.
Vi finner dette som en geografisk naturlig avgrensing der strandlinje vil danne grense med
gode siktlinjer over sund og kortere fjordstrekk, noe som vil være av stor betydning for å
kunne forholde seg til grensene for området.
Fredningsområdet må i det hele tatt ha en tydelig avgrensing og med klare bestemmelser.
Bare bruk av håndsnøre bør tillates i fredningsområdet, og det ikke bør omfatte liner. Videre
vilunntak være uheldig, for eksempel for fiske etter leppefisk. Det kan bidra til konflikt og
svekking av folks lojalitet til fredningen. Vi vil også her nevne at Torvefjorden Høllefjorden er
viktige område for en rekke sjøfuglarter, og leppefisk er en betydelig matressurs for noen av
disse artene, flere rødlistearter.
Spørsmål om kontroll og utøvelse av myndighet i fredningsområdet er et viktig forhold å
avklare. Vi finner det naturlig at m.a. Skjærgårdstjenesten blir tillagt slike oppgaver.

Med hilsen
Naturvernforbundet, ved Dag Øystein Kerlefsen og Peder Johan Pedersen
Naturvernforbundet i Agder
Postboks 718
4666 Kristiansand
26.06.2018

Fra: Peder Johan Pedersen[pederjop@online.no]
Sendt: 26.06.2018 22:49:18
Til: Postmottak
Tittel: merknader, fredningsområde for hummer

Søgne kommune, vedlagt er merknader fra Naturvernforbundet til fredningsområde for hummer i Søgne.

Naturvernforbundet i Agder
Peder Johan Pedersen og Dag Øystein Kerlefsen
Postboks 718
4666 Kristiansand
telefon: 45605646

Søgne Fiskerlag
Stiftet 21.mars 1909

Deres Ref: 2015/1893 .

Vår Dato: 10.06.18

Høringsvar – Opprettelse av Reservat/ Fredet område for fiske, i Søgne Kommune.
Med henvisning til mottatte høringsbrev, datert 23.05.18
Etter tilbakemeldinger fra Medlemmer og behandling i Styret, fremmes med dette våre synspunkt i saken.
Våre kortfattede betraktinger er disse:
Søgne Fiskerlag består av yrkesfiskerne i Søgne Kommune.
Søgne Fiskerlag er prinsipielt positive til Initiativet i saken, og ingen yrkesgruppe har en større
egeninteresse i å bevare bestandene langs kysten –enn nettopp Yrkesfiskerne. Vi lever av og med
ressursene, og kystfisket er på alle måter prisgitt at bestandene er i god forfatning.
Det er for oss viktig at dette utgangspunkt ligger fast, og blir tydelig kommunisert.
På overnevnte bakgrunn, er det derfor beklagelig –og noe overaskende- å måtte konstatere at de innspill
Fagorganisasjonen har kommet med i prosessen frem mot denne høringen, ikke er blitt hørt eller
hensyntatt, og at det tilsynelatende legges opp til å kjøre saken videre på tvers og uten hensyn til det
lokale kystnære yrkes-fisket.
Vi tillater oss derfor og igjen påpeke enkelte av de momenter, som tidligere er tydelig kommunisert:
1: Fredning av det foreslåtte område er i konflikt med det lokale Yrkesfisket, og vil være hemmende for
både dagens, og forventet fremtidig utvikling av kystfisket i Søgne.
2: Søgne Fiskerlag har i prosessen og debatter før høringen, fremmet forslag om konkrete alternative
områder, hvor Yrkesfisket i mindre grad er påvirket, og hvor samtidig den forventede ”realeffekt” av
fredning/vern, på målarten vil ligge betydelig høyere.
3: Søgne Kommune er vedtatt nedlagt, og inngår i Kristiansand Kommune med virkning fra 2020.
Prosessen hittil har ikke hensyntatt dette. Vi spør oss derfor om det er rett å vedta verneområder på
Kommunalt nivå, med basis i de områder dagens kommune dekker uten å se helhetlig på arealene i Nye
Kristiansand Kommune.
Kyststrømmen renner vestover, og transport av egg/larver/yngel, følger denne.
Det syntes i lys av dette formålstjenlig å plassere området lengre Øst, da dette i større grad vil gi positive
effekter i vårt eget virkeområde. Dette moment har inngått som en del av vurderingen, i Fiskerlagets
alternative forslag som nevnt i pkt 2.
4: Det foreslåtte området er et betydelig område for ”småskala” rekreasjonsfiske.
Som ”småskala” definerer vi rekreasjonsfiske, med enkle garn og teiner, av stor kulturell og
rekreasjonsmessig verdi, men på et ubetydelig nivå i bestand-sammenheng.
Området innebefatter Høllen Båthavn, Solta Båthavn, Valglen Båthavn, Ausvigheia Båthavn samt
båthavn i Søylekilen, samt utallige private brygger/fortøyningsfester i området.
Området er altså det naturlige utfarts og rekreasjonsområde for store deler av Søgnes befolkning, noe
som igjen er positivt for rekrutteringen av yrkesfiskere.
Oppsumert: Søgne Fiskerlag er ikke positive til det foreslåtte fredningsområdet, men er prinsippielt
positive til en dialog rundt alternative områder, i Kommunen.

KOPI: Fiskerlaget Sør, ved Erlend Grimsrud.
For Søgne Fiskerlag
Carl Aamodt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Søgne kommune
Rådhuset,
Tangvall

Merknader til fredningsområde for hummer i Søgne
Vi beklager at vi har oversittet fristen for merknader til fredningsområdet for hummer, men vi
tillater oss allikevel å sende inn denne tilbakemeldingen fra styret i vår forening som teller ca
100 medlemmer.
Våre vedtekter er gitt av Søgne kommune og formålsparagrafen sier m.a. følgende:
Foreningen skal ivareta og synliggjøre de verdier som finnes i kystmiljøet
Vi har hatt en rekke åpne møter med forskere om bestandssituasjonen for hummer, torsk og
leppefisk. Ved disse anledningene har det også vært hentet inn erfaring fra andre kommuner
med fredningsområder og presentert tiltak for å øke bestandene av disse artene som alle er
særlig aktuelle i forbindelse med fredningsforslaget. Denne møtevirksomheten har vi i noen
tilfeller gjort i samarbeid med andre organisasjoner og fagekspertise.
”Skolehuset” vil berømme Søgne kommune for det forslaget som er lagt ut til offentlig
høring. Det er stort, kystnært og omfatter varierte marine bunnforhold, lokalisert i den indre
skjærgården der det er skjermet mot sterk vind og uheldig strømforhold. Plasseringen har
mange fordeler; det vil bidra til å holde tilbake egg og yngel i den indre skjærgården i Søgne,
ved oppsyn og når det gjelder pedagogiske muligheter. Vi vil understreke at det foreslåtte
området blir av fagfolk vurdert til å være et godt egnet område samtidig med at området også
vil dekke og beskytte viktige leveområder / gyteområder for henholdsvis leppefisk og
kysttorsk.
Vi gir råd om at bestemmelsene bør være få og klarest mulig. Det betyr at det ikke bør gjøres
unntak for fiske med faststående redskap av noe slag, men at bare fiske med snøre (ikke line)
er tillatt. Fredningsområdet kan med fordel utvides fram mot nordsiden av Sådøya / Borøya
og østsiden av Okse for deretter å føres fram til land ved Oftenes. Det vil gi en geografisk
naturlig avgrensing mot vest.
Vi tror fredningsområdet vil bidra til økte bestander av hummer, men også andre arter til
glede for både yrkesfiskere og folk i alle aldrer som har store friluftslivsopplevelser i
Søgneskjærgården med fiske.
Ny-Hellesund, 02.07. 2018 for styret, Peder Johan Pedersen, leder

Fra: Peder Johan Pedersen[pederjop@online.no]
Sendt: 03.07.2018 09:32:29
Til: Postmottak
Tittel: merknader til fredningsområde for hummer

Søgne kommune, vedlagt, litt forsinket er Foreningen ”Skolehuset” Ny-Hellesunds merknader til et fredningsområde for
hummer i Søgne, med hilsen

Peder Johan Pedersen, styreleder
Monsøya 44
4644 Søgne
telefon: 45605646

Søgne Fiskerlag
Stiftet 21.mars 1909

Deres Ref: 2015/1893 .

Vår Dato: 10.06.18

Høringsvar – Opprettelse av Reservat/ Fredet område for fiske, i Søgne Kommune.
Med henvisning til mottatte høringsbrev, datert 23.05.18
Etter tilbakemeldinger fra Medlemmer og behandling i Styret, fremmes med dette våre synspunkt i saken.
Våre kortfattede betraktinger er disse:
Søgne Fiskerlag består av yrkesfiskerne i Søgne Kommune.
Søgne Fiskerlag er prinsipielt positive til Initiativet i saken, og ingen yrkesgruppe har en større
egeninteresse i å bevare bestandene langs kysten –enn nettopp Yrkesfiskerne. Vi lever av og med
ressursene, og kystfisket er på alle måter prisgitt at bestandene er i god forfatning.
Det er for oss viktig at dette utgangspunkt ligger fast, og blir tydelig kommunisert.
På overnevnte bakgrunn, er det derfor beklagelig –og noe overaskende- å måtte konstatere at de innspill
Fagorganisasjonen har kommet med i prosessen frem mot denne høringen, ikke er blitt hørt eller
hensyntatt, og at det tilsynelatende legges opp til å kjøre saken videre på tvers og uten hensyn til det
lokale kystnære yrkes-fisket.
Vi tillater oss derfor og igjen påpeke enkelte av de momenter, som tidligere er tydelig kommunisert:
1: Fredning av det foreslåtte område er i konflikt med det lokale Yrkesfisket, og vil være hemmende for
både dagens, og forventet fremtidig utvikling av kystfisket i Søgne.
2: Søgne Fiskerlag har i prosessen og debatter før høringen, fremmet forslag om konkrete alternative
områder, hvor Yrkesfisket i mindre grad er påvirket, og hvor samtidig den forventede ”realeffekt” av
fredning/vern, på målarten vil ligge betydelig høyere.
3: Søgne Kommune er vedtatt nedlagt, og inngår i Kristiansand Kommune med virkning fra 2020.
Prosessen hittil har ikke hensyntatt dette. Vi spør oss derfor om det er rett å vedta verneområder på
Kommunalt nivå, med basis i de områder dagens kommune dekker uten å se helhetlig på arealene i Nye
Kristiansand Kommune.
Kyststrømmen renner vestover, og transport av egg/larver/yngel, følger denne.
Det syntes i lys av dette formålstjenlig å plassere området lengre Øst, da dette i større grad vil gi positive
effekter i vårt eget virkeområde. Dette moment har inngått som en del av vurderingen, i Fiskerlagets
alternative forslag som nevnt i pkt 2.
4: Det foreslåtte området er et betydelig område for ”småskala” rekreasjonsfiske.
Som ”småskala” definerer vi rekreasjonsfiske, med enkle garn og teiner, av stor kulturell og
rekreasjonsmessig verdi, men på et ubetydelig nivå i bestand-sammenheng.
Området innebefatter Høllen Båthavn, Solta Båthavn, Valglen Båthavn, Ausvigheia Båthavn samt
båthavn i Søylekilen, samt utallige private brygger/fortøyningsfester i området.
Området er altså det naturlige utfarts og rekreasjonsområde for store deler av Søgnes befolkning, noe
som igjen er positivt for rekrutteringen av yrkesfiskere.
Oppsumert: Søgne Fiskerlag er ikke positive til det foreslåtte fredningsområdet, men er prinsippielt
positive til en dialog rundt alternative områder, i Kommunen.

KOPI: Fiskerlaget Sør, ved Erlend Grimsrud.
For Søgne Fiskerlag
Carl Aamodt
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Fra: Carl Aamodt[carl@aamodtfiskeri.no]
Sendt: 02.07.2018 15:47:29
Til: Postmottak
Kopi: Steinar Sunde
Tittel: Fwd: Høringsvar, Vedr Hummerfredningsområde /Reservat

Hei dere.
Se nedadstående epost, som har ligget en epostmappe som kaller seg «gjenoprettede elementer» her siden 10 April.
Har en full server hos vår levrandør, som har skapt e-postproblemer her de siste måneder.
Vennligst bekreft motatt nå!

Beste Hilsen//Best Regards
Aamodt Hav AS

Sille Marie AS

Carl Aamodt
carl@aamodtfiskeri.no
+4792634497

Videresendt melding:
Fra: Carl Aamodt <carl@aamodtfiskeri.no>
Emne: Høringsvar, Vedr Hummerfredningsområde /Reservat
Dato:. 10 juni 2018 kl. 11.27.53 CEST
Til: <postmottak@sogne.kommune.no>
Hei
Se vedlagt høringsvar fra Søgne Fiskerlag

Beste Hilsen//Best Regards
Aamodt Hav AS

Sille Marie AS

Carl Aamodt
carl@aamodtfiskeri.no
+4792634497

