Bevaringsområde for hummer
Risør havn, Risør i Aust-Agder
-
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Fiskeri- og kystdepartementet etablerte 19. september 2006 fire bevaringsområder for hummer på
Skagerrakkysten. Innenfor disse områdene er det nå totalforbud mot alt fiske med unntak av fiske med
dorg, juksa, fiskestang og håndsnøre.
Et av bevaringsområdene er lokalisert i havneområdet rett utenfor Risør. Bakgrunnen for tiltaket er å
styrke hummerbestanden og å gi kunnskap om hvor fort hummerbestanden bygger seg opp i et
område hvor den er vernet.
Hjelp oss å respektere hummervernet
Arbeidet med å etablere bevaringsområdene for hummer på Skagerrakkysten har fått stor
oppmerksomhet. Forslaget har vært på bred høring og samtlige som har avgitt uttalelse er meget
positive. Dette innebefatter de berørte kommunene, fylkeskommunene og de lokale
fiskerorganisasjonene. De fire områdene som nå fredes er:
• Risør havn, Risør i Aust-Agder
• Flødevigen, Arendal i Aust-Agder
• Bolærne, Nøtterøy i Vestfold
• Kvernskjær, Hvaler i Østfold
De valgte bevaringsområdene er meget godt egnet som pilotområder, fordi de rent marinbiologisk
oppfyller de kriteriene som er nødvendige for å gi kunnskap om hvor fort hummerbestanden bygger
seg opp i et totalfredet område.
Hummerbestanden er på et historisk lavt nivå. Det er derfor knyttet stor spenning til hvordan
verneområdene kan bidra til å gjenoppbygge bestanden. Vi er helt avhengige av at alle respekterer
vernet av hummeren. Betydelig forskning er satt inn for å følge opp utviklingen innenfor de beskyttede
områdene.
I dag gjelder følgende regler for hummerfisket:
Hummer kan kun fiskes med teine. Det er ulovlig å ta hummer fra garnfiske eller hummer når man
dykker.
• Minstemålet på hummer på kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Vest-Agder er
24 centimeter, mens det i resten av landet er 25 centimeter.
• Hummerfredningstiden: Fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane:
1. januar - 1. oktober klokken 08:00.
• Dybdegrenser for krabbeteiner i hummerfredningsperioden:
Fra svenskegrensen til Varnes fyr på Lista: minimum 25 meter.
Fra Lista til og med Sogn og Fjordane: 15 meter.
• I perioden 1. oktober til 31. desember er det forbudt å sette eller trekke teiner på kysten fra
svenskegrensen til og med Vest-Agder fra og med lørdag klokken 24:00 til og med
søndag klokken 24:00.
• Det er heller ikke lov å sette eller trekke teiner for å fange hummer på kysten fra svenskegrensen til
og med Vest-Agder fra én time etter solnedgang til én time etter soloppgang.
• Dersom fredningstiden utløper på en lørdag eller søndag, skal første fiskedag utsettes til den første
påfølgende hverdag klokken 08:00.
Nye regler kommer i løpet av 2007, så følg med på Fiskeridirektoratets nettsider: www.fiskeridir.no
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Forskrift om fredningsområder for hummer
Fiskeri- og kystdepartementet har den 19. september 2006 med hjemmel i lov av 1983 nr. 40 om
saltvannsfiske m.v. § 4 fastsatt følgende forskrift:
§ 1 Det er forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa eller dorg i området
avgrenset av følgende posisjoner (se kart):
Risør:
9°13,948’ Ø 58°42,773’ N
9°14,128’ Ø 58°42,625’ N
9°14,749’ Ø 58°42,974’ N
9°14,867’ Ø 58°43,297’ N
9°14,862’ Ø 58°43,383’ N
9°14,832’ Ø 58°43,496’ N
9°14,670’Ø 58°43,534’ N
§ 2 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne
forskrift, straffes etter lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes
medvirkning og forsøk.
§ 3 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks.
Ønsker du å lære mer om reglene for fritidsfiske?
Bestill «Kysten er din» fra Fiskeridirektoratet eller gå inn på www.fiskeridir.no
Ønsker du mer informasjon?
Kontakt Fiskeridirektoratet Region Sør: 51 46 41 50
Havforskningsinstituttet, Flødevigen: 37 05 90 28/27

Bevaringsområde for hummer
Risør havn, Risør i Aust-Agder

Verneområdet er innenfor
gjeldende posisjoner:
9°13,948’ Ø 58°42,773’ N
9°14,128’ Ø 58°42,625’ N
9°14,749’ Ø 58°42,974’ N
9°14,867’ Ø 58°43,297’ N
9°14,862’ Ø 58°43,383’ N
9°14,832’ Ø 58°43,496’ N
9°14,670’ Ø 58°43,534’ N

Livet i havet - vårt felles ansvar

