SAMARBEID OM BEVARING AV FISKELIVET I
SALTSTRAUMEN MARINE VERNEOMRÅDE
Saltstraumen marine verneområde har et unikt fiskeliv. Lokale dykkere (både fridykkere og dykkere
med flasker) har i en årrekke hatt et selvpålagt forbud mot å jakte steinbit i Saltstraumen. Vi ser at
antallet steinbit har økt, og de finnes nå i alle aldre, fra de helt små brune ungene til store blågrå
gamle steinbit. Det har generelt vært lite undervannsjakt på alle typer fisk i dette området etter
enigheten om å frede steinbiten her, og også breiflabb i alle størrelser ses nå oftere enn før. Det er
også svært store torsk, som er lite redd og kommer nært dykkerne. Kveite i alle størrelser ses også
jevnlig. Vi ser nå siste året en stadig økning i tilreisende fridykkere som jakter i Saltstraumen, og
også «trofejakt» hvor man går etter de største fiskene. Dette bekymrer oss, da en gruppe dykkere på
få dager kan gjøre stor skade på spesielt steinbitbestanden, da denne fisken er et lett bytte der den
ligger på egg eller i sine faste huler. Men for alle arter er det uheldig at de store individene plukkes
ut systematisk.
I vernebestemmelsen §3.2 står det: Dyrelivet knyttet til sjøbunn er vernet mot skade og ødeleggelse.
Fisken er ikke vernet gjennom verneplanens bestemmelser, men med tanke på hvordan alt liv
henger sammen, oppleves det merkelig at det skal være tillatt å jakte på bunnlevende fisk i
verneområdet. Så langt har vi ikke nådd fram med våre innspill til forvaltningsplanen for
Saltstraumen marine verneområde om å få et formelt vern mot undervannsjakt på bunnlevende fisk
som steinbit og breiflabb. Derfor har vi nå gått sammen for å etablere et lokalt vern mot all
undervannsjakt i hele verneområdet. Dette gjelder all form for undervannsjakt, uansett redskap (for
eksempel harpun, kniv, slynge osv). Alle som er med i samarbeidet forplikter seg til å informere og
sterkt oppfordre alle sine kunder / turister / medlemmer om å overholde forbudet mot
undervannsjakt i verneområdet. Alle dykkere og fridykkere er velkommen til å oppleve skjønnheten
og mangfoldet under vann i verneområdet, så lenge de kun tar med seg bilder og opplevelser opp av
vannet (og gjerne litt sluker og fiskeliner), men lar livet der nede være i fred. På denne måten
bevarer vi artsmangfoldet og det rike undervannslivet i Saltstraumen. Samtidig bidrar vi til at så
mange som mulig kan få nærkontakt med naturen under vann, og dermed respekt for og ønske om å
ta vare på det rike livet vi har her.

