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INNLEDNING
Vi viser til Deres brev datert 21.12.07 vedrørende ovennevnte høring.
Norges Fritids- og Småfiskerforbund (NFSF) har nå gjennomgått Fiskeridirektørens forslag til
en bedre forvaltning av norsk hummer og vil først gi noen generelle kommentarer.
Norges Fritids- og Småfiskerforbund er en landsdekkende organisasjon med ca. 3000
medlemmer fordelt i fire regioner og 17 medlemsforeninger. Fritids- og hobbyfiske har en
meget stor rekreasjonsverdi for alle mennesker enten de bor og ferdes ved kysten eller som
ferierende turister. Hele Norges befolkning har krav på en rettferdig fordeling av de resursene
som finnes i havet enten som yrkes- eller hobby- og fritidsfiske. Vi må heller ikke glemme at
enkelte fiskerimottak er helt avhengige av leveransene som fritidsfiskerne tilfører.
For å forhindre overbeskatning av hummerbestanden ble det som kjent nedsatt en
arbeidsgruppe hvis mål var å komme med forslag til en bedre forvaltning av norsk hummer.
NFSF har uttalt seg til rapporten som ble framlagt i fjor, jf. vårt brev av 23. september 2007 til
Fiskeridirektoratet Region Sør v/Thomas Langeland.
I henhold til denne uttalelsen mener vi at det viktigste vern mot hummerbestanden er et langt
mer intensivt oppsyn. Den Indre Kystvakten er i dag nesten totalt fraværende når det gjelder
kontroll med ulovlig fiske. Dette gjelder spesielt ulovlig fiske av hummer i fredningstiden.
Et mer restriktivt regelverk for hummerfisket vil ha ingen eller liten betydning så lenge
etterlevelse av det ikke kontrolleres.
I tillegg til dette må vi få et regelverk som er lett å forholde seg til også for de som skal
gjennomføre kontroller.

Til Fiskeridirektørens forslag har vi følgende kommentarer:
3. FORVALTINGSMÅL FOR NORSK HUMMER
NFSF er enig i at det bør holdes et åpent fiske med noen begrensninger i den perioden
hummerbestanden skal bygges opp. Det bør i tillegg innføres et system som gir en bedre og
sikrere informasjon om fangstuttak.
4. ALTERNATIVE FORVALTNINGSSTRATEGIER
Som også nevnt under punkt 3 er vi enig i revidering av gjeldende forvaltningsregime for å
redusere totaluttaket av hummer. Vi slutter oss også til arbeidsgruppens anbefaling om
etablering av flere bevaringsområder og utsetting av hummer.
5. FREDNINGSTID/FANGSTTID
Etter vår mening er Fiskeridirektørens forslag om 1 måneds fangsttid en altfor drastisk
innstramming. Fisket foregår på en tid av året hvor det ofte er uvær som begrenser aktiviteten
i utførelsen av fisket. Vi foreslår derfor at fangstiden blir fra 1. oktober til 30. november som
er en liten innstramming i forhold til arbeidsgruppens forslag.
6. REDSKAPSBEGRENSNING TEINER
Tatt i betraktning Fiskeridirektørens forslag om øvrige begrensninger må forslaget om kun 5
teiner for fritidsfiskere betraktes nærmest som et forbud. Vi har liten forståelse for at
Fiskeridirektøren skal foreta en ytterligere innstramming i forhold til arbeidsgruppens forslag
om 10 teiner.
Som kjent har fritidsfiskerne tidligere fått redskapsbegrensninger, og NFSF mener at tillatelse
til å bruke 20 teiner må opprettholdes. Så lenge denne bestemmelsen følges, mener vi at det i
kraft av våre øvrige forslag er mulig å bygge opp hummerbestanden til et akseptabelt nivå. Vi
vil også anbefale at ved forskriftsrevisjonen bør antall teiner gjelde per person og ikke båt
som i dag. Dette vil øke sikkerheten på sjøen.
7. REDSKAPSBEGRENSNING ANDRE REDSKAPER
NFSF er uenig i Fiskeridirektørens forslag om å begrense bruken av torskeruser hvis dette kun
skal gjelde fritidsfiskere. Det er dessverre vel kjent at yrkesfiskere har omsatt hummer i
fredningstiden, og det reelle problemet her er fravær av oppsyn og kontroll.
I forhold til Fiskeridirektørens forslag vil vi anbefale at bruk av torskeruser blir forbudt i
månedene juni, juli og august, og at dette gjelder både fritidsfiskere og yrkesfiskere. For øvrig
er vi enig i Fiskeridirektørens forslag om bruk av åleruser.
8. DYBDEBEGRENSNING
Erfaringene til NFSF med nåværende bestemmelse om dybdebegrensninger er langt fra gode.
Vi vil foreslå at det fra 01.01.09 innføres krav om fluktåpninger i alle typer teiner for både
fritidsfiskere og yrkesfiskere, og at bestemmelsene om dybdebegrensninger fjernes fra samme
dato. Dette vil gjøre kontrollen til oppsynet mye enklere samtidig som det også er enklere å
forholde seg til for fiskere.

9. FLUKTÅPNINGER
Som nevnt i punkt 8 foreslår vi at det innføres krav om fluktåpninger i alle typer teiner fra
01.01.09. Dette bør være en rimelig overgangstid både for redskapsprodusenter og fiskere til å
sette inn fluktåpninger.
10. MÅLING AV HUMMER
Vi er enig med forslaget fra Fiskeridirektøren om at begge målemetodene opprettholdes, og at
det målte minstemål skal aksepteres uavhengig av målemetode.
11. MINSTEMÅL
NFSF er enig i Fiskeridirektørens forslag om et minstemål på 25 cm totallengde og 90 mm
ryggskjoldlengde.
12. MAKSIMALMÅL
NFSF er enig i Fiskeridirektørens forslag om å ikke innføre et maksimalmål.
13. VERN AV ROGNHUMMER
NFSF er enig i forslaget om landing av rognhummer. Forskriftsteksten i denne forbindelse bør
presisere at hummer med utvendig rogn skal settes ut i sjøen umiddelbart etter at den er tatt ut
av teinen.
14. OPPBEVARING OG OMSETNING AV HUMMER I FREDNINGSTIDEN
Vi er i prinsippet enig i Fiskeridirektørens og arbeidsgruppens forslag om forbud mot å
oppbevare hummer i sjøen i fredningstiden. Allikevel vil vi nå på grunn av forslag om kortere
fangsttid anbefale at det tillates å oppbevare hummer i sjøen inntil 1 måned etter at
fredningstiden har inntrådt.
15. IMPORT AV LEVENDE HUMMER
NFSF anbefaler at det innføres et forbud mot import av levende hummer.
16. BEVARINGSOMRÅDER FOR HUMMER
Etablering av flere bevaringsområder for hummer anser NFSF som et meget viktig tiltak, og
erfaringene så langt er positive. Bestemmelsene for bevaringsområdene er lett å forholdes seg
til for fritids- og yrkesfiskere og er enkelt å kontrollere for oppsynet. Vi vil også anbefale at
Havforskningsinstituttet blir pålagt og får midler til å følge opp utviklingen av hummerbestanden i disse områdene.

17. OPPSYN OG HÅNDHEVING
I Fiskeridirektørens vurdering hevdes det at Fiskeridirektoratet har hatt oppsyn og håndheving
av ulovlig fiske etter hummer som en prioritert oppgave i lang tid. Videre hevdes det at etter
at Indre Kystvakt fikk sitt nye fartøy ”KV Nornen” er overvåkningen av disse områdene blitt
betydelig styrket.
Selv om vår organisasjon har hatt et meget godt samarbeid med mannskapet på ”KV Nornen”
og deltatt i flere aksjoner, mener vi at det utføres alt for få kontroller. Dette gjelder spesielt i
sommerhalvåret hvor vi med rimelig sikkerhet mener hoveddelen av det ulovlige fisket
foregår.
Som nevnt innledningsvis mener vi en intensivering av oppsynet er det viktigste tiltaket for å
få opp hummerbestanden. En innstramming av regelverket for fisket etter hummer vil ikke gi
resultater hvis ikke etterlevelsen følges opp med flere kontroller.
18. ADGANGSBEGRENSNING
NFSF er enig med Fiskeridirektøren om ikke å innføre adgangsbegrensning.

19. MERKE- OG REGISTRERINGSORDNINGER
Vi vil anbefale innføring av en merke- og registreringsordning for fisket etter hummer. En slik
ordning vil gi sikrere oversikt over deltakelse samt fangst og innsats i hummerfisket. Dette vil
også kunne være til hjelp for oppsynet.
Vi håper våre kommentarer til høringen blir tatt til følge, og ber om å bli involvert hvis det er
nødvendig med ytterligere gruppearbeid før nye bestemmelser fastsettes.
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