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Hvorfor hummerfredningsområder?

• Hummerbestanden har vært jevnt synkende siden 60-
tallet - viktig å ta vare på som art og ressurs

• Mindre utvalg av hummerfredningsområder etablert i 
2006 – Vestre Bolæren ett av disse

• Havforskningsinstituttet(HI) har drevet årlig  prøvefiske 
2006 – 2016

• Bestanden økt med 350 % i fredningsområdet, men 
også økning utenfor

• Også stor økning i størrelse på hummeren – øker 
formeringspotensialet og spredning av yngel og fiskbar 
hummer



Hummer per

teinedøgn, hele landet

Forvaltningsmål?

Bevaringsområdet Bolærne. Etablert i 2006. Venstre: fangst per 

teine Høyre: gjennomsnittslengde. Grønt bevaringsområde

Rødt kontroll. Stiplet linje: Da kom nye regler



Prøvefiske i hummer-
fredninmgsområde



Prøvefiske i hummerfredningsområde



Viktig for befolkningen

• Hummerfisket er kystbefolkningens elgjakt

• Viderefører lange tradisjoner og viktig 
kystkultur

• Bidrar til opplevelser på sjøen og høytid rundt 
bordet

• Tiltak for å sikre hummmerbestanden får 
derfor bred støtte 





Nye hummerfredningsområder

• Fiskeridirektoratet sendt invitasjon til alle 
kystkommuner i 2014 - ber flere ta initiativ og 
søke i 2015

• Pr. 2015 var det 7 hummerfredningsområder   
(Arendal, Tvedestrand, Lindesnes, Risør, 
Nøtterøy, Hvaler) 



Færder nasjonalpark tok initiativ

• Påtok seg å utrede nye bevaringsområder i Tjøme, Nøtterøy 
og Sandefjord kommuner

• Første trinn stort allmøte med god deltagelse fra 
yrkesfiskere og fritidsfiskere – positiv stemning

• Arbeidsgruppe nedsatt med deltagelse fra fiskerlag, 
fritidsfiskere, kommunene, fylkeskommune og 
nasjonalparken

• Havforskningsinstituttet deltok som  rådgiver ved valg av 
områder

• Avga sin innstilling enstemmig årsskiftet 2015/2016
• Foreslår i alt 15 km2 fra tidligere 0,7 km2 – en 20-dobling 

av størrelsen











Prosess

• Nasjonalparkstyret ga sin tilslutning, og 
oversendte forslaget til videre behandling i 
kommunene og fylkeskommunen

• Kommuner og fylkeskommuner vedtok 
enstemmig forslagene – vedtak oversendt 
Fiskeridirektoratet(FD) til sluttbehandling

• FD sendte forslagene på formell høring – ingen 
innsigelser

• FD vedtak hummerfredningsområdene uten 
endringer ultimo september 2016 – iverksatt fra 
1. oktober



Noen råd

• Bruk tid på å informere bredt om erfaringer 
ved opprettelse av hummerfredningsområder

• Sørg for reell medvirkning, og legg særlig vekt 
på deltagelse fra yrkesfiskere og fritidsfiskere

• Lytt til råd fra erfarne fiskere og 
Havforskningsinstituttet

• Foorsøk å få til et samarbeid i utredningsfasen 
på tvers av kommunegrenser



Viktig å vektlegge for nye 
hummerfredningsområder 

• Bør være av en viss størrelse og ha gode 
forhold for hummer(men ikke nødvendigvis de 
beste)

• Gode strøm og spredningsforhold 

• Gjerne varierte dybdeforhold med plussverdi 
for kysttorsk

• Være lette å identifisere på 
sjøen(knekkpunkter i sjømerker, fyrlykter, 
odder o.l)





Takk for meg


