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Svar fra Norges Fritids-og Småfiskerforbund vedrørende denne høring. 
 
Vi i Norges Fritids-og Småfiskerforbund er lite tilfreds med at det gis konsesjon til havbeite 
av hummer. Dette vil båndlegge store områder som ikke lenger kan benyttes av yrkes og 
fritidsfiskere og således er allemannsretten bortfalt i dette området. 
Vi har hatt som mål å få totalfredet rognhummeren og forutså en økning av hummerbestanden 
til glede for allmennheten. At denne totalfredningen dessverre frarøves oss er meget 
beklagelig. Under gitte forutsetninger kan  det gis dispensasjon men denne må være 
tidsbegrenset. 
 
Når det er sagt så er vi inneforstått med at konsesjoner er gitt men at det for fremtiden ikke 
bør gis ytterligere konsesjoner. Derav også forslag  begrensning av endring av § 34 c, 
gjeldene i 8 år fra 01.06.2009 for deretter å vurderes. 
Når det gjelder oppdrett av hummer på land i tanker så er situasjonen en annen.  
Dette har nå foregått i flere år og her burde det fra tidligere vært krav til virksomheten at de 
fra startfasen skal sørge for å ta vare på tilstrekkelig med rognhummer for videre produksjon. 
Vi forstår at det må gis anledning til å ta ut rognhummer til disse virksomheter i 
etableringsfasen, men under helt spesielle krav for at dette skal foregå under sikker 
håndtering. 
 
Når det gjelder krav om stedegenhet både ved uttak av rognhummer og utsetting av 
hummerunger blir dette betydningslaust fordi hummeryngel, larver er pelagiske således at 
rognhummeren i praksis kan fiskes hvor som helst. 
Det som er verre, er at det er konstatert liten overlevelsesevne av hummerunger som settes ut. 
 
 



Vi er av den oppfatning at fiske av rognhummer må utføres utenom den ordinære fangstiden. 
Uttak av rognhummer bør foretas av en innstans som kan føre et strengt regulert fiske og som 
også gjen-utsetter hunnhummeren etter klekking og merker denne forsvarlig. Dette gjelder 
også utsetting av hummerunger. 
Vi er uenige i at tillatelse til å drive fiske etter rognhummer gis til oppdretter, oppdretts og 
havbeiteaktører. 
 
Den innstans som har kompetanse utføre slikt fiske med dertil kontroll er etter vår mening 
Havforskningsinstituttet . 
De har prøvefiske utenom hummerfisketiden og de har full kontroll på all virksomhet. 
Dessuten kan det gis økonomisk kompensasjon for tjenesten som igjen fører til økt forskning  
og bedret økonomi for forskningsstasjonene. 
 
Vi foreslår  at ny § 34 c bør ha følgende  ordlyd: 
 
Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra fredningstiden for hummer, jf. § 34 a første, tredje og 
fjerde ledd, når det er nødvendig å fange rognhummer for etablering av  oppdrett eller 
havbeite med hummer. Tillatelse kan kun gis når dette vurderes å være forsvarlig ut fra 
hummerbestandens situasjon i det aktuelle område. Ny tekst:  
Tillatelse til fiske av rognhummer kan kun gis til Havforskningsinstituttet  som  kan levere til 
oppdrett og havbeite og tilbakefører merket hummer i sjøen etter klekking. 
 
Det skal settes som vilkår at det settes ut i sjøen et antall hummerunger som antas å minst 
kompensere for den reduserte rekrutteringen som følge av uttaket av regnhummer. Fanget 
hummer skal gjenutsettes på fangststedet etter kultivering.  
 
Resten av teksten  bortfaller ettersom dette håndteres av Havforskningsinstituttet. 
 
Ny tekst: Denne endring gjøres gjeldene i 8 år fra 01.06.2009 for deretter å tas opp til  ny 
vurdering. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen. 
 
 
______sign.__________      ________sign.________ 
Tom Sollie, forbundsformann     Lars Kongsvik, nestleder. 
Norges Fritids-og Småfiskerforbund 
 
 


