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 FLATØSTERS

Hjelp oss å bevare en levende skjærgård
Tvedestrand kommune har usedvanlig attraktiv skjærgård med 
et mangfold av naturverdier som tiltrekker seg turister fra både 
inn- og utland og skaper stolthet og glede hos fastboende så vel 
som hytte- og båtfolket. Vi har flotte svaberg, lune naturhavner og 
fisk og skalldyr kan høstes. Men hvordan står det egentlig til under 
overflaten?

I Tvedestrand finnes regionens viktigste gyteområder og oppvekst-
områder for kysttorsk og hummer. Hvis vi fortsatt skal kunne 
høste fra havets spiskammer, må vi legge forholdene tilrette for at 
det stadig vokser opp fisk og skalldyr som vi kan fiske på også i 
framtiden. Fiskeri- og kystdepartementet har innført bevarings- 
og forbudssoner som innebærer en strengere regulering av fiske i 
bestemte områder (se kart).

Tvedestrandsfjorden bevaringssone
Fiskeri- og kystdepartementet har 20. juni 2012 fastsatt forskrift  
om bevaringssoner i Tvedestrand kommunes sjøområder. Kartet 
viser bevarings- og forbudssoner som begrenser adgang til til fiske  
og fangst i Tvedestrandsfjorden/Oksefjorden som følger:
 
• Indre Oksefjord bevaringssone
Det er kun tillatt å fiske med håndsnøre, fiskestang, juksa og dorg. 
Bevaringssonen er markert med grønt i kartet innenfor en rett 
linje mellom Epleviktangen og Bjørnvikhalsen. 

• Furøya forbudssone
Det er forbudt å fiske eller på annen måte høste levende marine 
ressurser i sjøområdet nord for Furøya og Hantosundet, markert 
med rødt i kartet avgrenset av en linje mellom Epleviktangen 
og Bjørnvikhalsen og en rett linje mellom Høyviksundet vest og 
Høyviksundet øst og rette linjer mellom Holmen nord, Store Furu-
holmen vest, Store Furuholmen øst, Furøya vest N og grense land/
sjø nordover langs Furøya og over til Hestøya frem til posisjon 
Hestøya nord, samt rett linje mellom Hestøya nord og Furøysund 
nord. Det er tillatt å fiske strandkrabbe med snøre uten krok.

• Sagesund bevaringssone
Det er kun tillatt å fiske med håndsnøre, fiskestang, juksa og dorg. 
Bevaringssonen er markert med grønt i kartet innenfor en rett 
linje mellom Hestøya nord, Furusund nord og rette linjer mellom 
Holmen nord, Store Furuholmen vest og Store Furuholmen øst, 
samt rett linje mellom Nuen og Saltnestangen.

• Kvadstadkilen bevaringssone
Det er totalforbud mot høsting av flatøsters (Ostrea edulois L)  
i sjøområdet innenfor en rett linje mellom Høyviksundet vest og 
Høyviksundet øst. Forbudet gjelder ikke høsting av stillehavsøsters 
(Crassostrea gigas). I Kvastadkilen er det ingen spesielle redskaps-
begrensninger. Bevaringssonen er markert med mørkeblått i kartet.

Reaksjoner på brudd på fiskereglene
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene kan 
straffes med overtredelsesgebyr, bøter og inndraging av fangst  
og redskap.

Tvedestrand kommune startet opp prosjektet ”Aktiv forvaltning av marine
verdier i kystsonen” i 2009. Prosjektet går over 5 år. Prosjektet innebærer etablering 
av bevaringssoner og forbudssoner i Tvedestrandsfjorden/Oksefjorden.

Fiske tillatt med stang 
og håndsnøre fra 
land og fra båt.

Alt fiske forbudt.

I bevaringssonene er det kun tillatt å fiske med stang, 
håndsnøre, juksa og dorg, mens det i forbudssonene er 
totalforbud mot fiske (unntatt strandkrabbefiske med 
håndsnøre). Det er satt ut skilt som viser hvor det er 
tillatt å fiske og hvor det ikke er tillatt å fiske. 

Totalforbud mot høsting 
av flatøsters.




