Ulovlig ferdsel og fiske her kan gi bøter

Det er ulovlig å ferdes og fiske i Kurefjorden etter 1. april. Bildet er tatt 11. april av en
leser. Foto: Leserfoto
Fra 1. april er det ferdselsforbud i Kurefjorden. Overtredelse kan straffes med bøter.

– Det er ferdselsforbud i hele sjøområdet og naturreservatet i Kurefjorden fra 1.
april til 15. juli, og fra 15. august til 30. september.
Det sier seniorrådgiver Gunnar Bjar i Fylkesmannens miljøvernavdeling.
– Kurefjorden er det viktigste fugleområdet i mossedistriktet. Det er et
område vi er veldig opptatt av at får være i fred. Det er også
fuglereservater i Fuglevikbukta på Jeløy og i Krokstadfjorden i Råde, sier
Bjar og forklarer hvorfor:
– Nå under vårtrekket ligger det fugl rundt hele reservatet, for å spise seg opp og
samle krefter til å fly videre. Da er det viktig å la dem være i fred slik at de slipper
å bruke kreftene sine på å flytte seg. Så kommer hekketiden etter hvert, og
senere høsttrekket.
En leser har observert og fotografert ferdsel i området tidligere denne uka.

Bøter
Hvis man obsererverer ferdsel på verneområdet kan man melde fra til Statens
Naturoppsyn eller til politiet.

– Dette blir håndhevet og fulgt opp. I Kurefjorden er det folk som har fått
bøter for ulovlig jakt og for å kjøre for fort, for ulovlig fiske og ferdsel. Men
oppsynet kan jo ikke være der til enhver tid, sier Gunnar Bjar.
LES OGSÅ: Krypsskyttere på jakt i naturreservat avslørt av fotograf
Midt på sommeren mellom 15. juli og 15. august er det igjen lov å ferdes i
området:
– Vi har valgt å åpne det en periode, slik at det er mulig å besøke området i den
perioden av sommerhalvåret hvor det er minst sårbart. Men ellers er all ferdsel
med båt ulvolig. Men det er et unntak: De som har båtplass i Kurefjorden har lov
til å kjøre raskeste vei til og fra egen brygge, sier Bjar.
Søker man på naturbase på nettet finner man kart over hvilke områder som er
vernet.
– Der kan man sjekke hvis man ønsker å drive med jakt eller fiske. Eller så
kan man ringe oss og spørre, sier Gunnar Bjar.
KUREFJORDEN NATURRESERVAT
Kurefjorden naturreservat omfatter den innerste delen av Kurefjorden med
tilførende holmer og strandenger og over 250 fuglearter er registrert i reservatet.
Reservatet ble fredet i 1978 og i 2010 ble det utvidet og det kom ny
fredningsforskrift.
All ferdsel er forbudt 1. april – 15. juli og 15. august – 30. september, bortsett fra
korteste vei til og fra bryggene, samt for yrkesfiske.
Bruk av skytevåpen er forbudt hele året.
Reservatet består av 470 mål på land og 3445 mål i sjøen, i alt 3915 mål.
Av Eva Fretheim

