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Kystkommuner inviteres til å 
foreslå nye fredningsområder 
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Livet i havet – vårt felles ansvar 



 

Invitasjon fra Fiskeridirektoratet 
Sammendrag 

Fiskeridirektoratet inviterer interesserte kystkommuner med i en prosess for å etablere nye 
fredningsområder for hummer. Forskning i dagens fredningsområder viser at fredningen har 
positiv effekt på bestanden av hummer i områdene. 

 



 

 

1. Innledning 
I 2014 inviterte Fiskeridirektoratet interesserte kystkommuner med i en prosess for å 
etablere nye fredningsområder for hummer. Etter at nye områder er vedtatt i 2020 har vi til 
sammen 51 fredningsområder regnet etter hvilke kommuner de ligger i. Størrelsen varierer 
en del og noen av fredningsområdene omfatter hele fjorder, det vil si Granvins-, Ulviks-, 
Aurlands-, Sogndals- og Lustrafjorden. Siden dette er fjorder med bratte skråninger så er 
det ikke naturlig å regne antall kvadratkilometer på samme måte som i fredningsområder 
der hummer kan finnes i hele området. 
Gjennomsnittlig antall hummer som fanges per døgn i en teine som står i sjøen, forteller 
oss om utviklingen i hummerfisket og i bestanden. Bak dagens reguleringer ligger målet om 
å oppnå en gjennomsnittlig fangst på 10 hummer per 100 døgn en teine står i sjøen og 
fisker. Denne målsettingen er fortsatt ikke nådd. Vi må dermed fortsette innsatsen. 

Fiskeridirektoratet ønsker at det skal bli et fredningsområde for hummer i hver kommune. Vi 
gjentar derfor invitasjonen fra 2014 og henvender oss nå også direkte til de kommunene 
der det ikke er etablert et fredningsområde enda. Til sammen kan fredningsområdene til 
slutt bli et nettverk som sikrer en god beskyttelse av hummerbestanden langs kysten vår 
samtidig som det begrensede fisket kan fortsette utenfor disse områdene.  

Prosessene for å etablere fredningsområdene etter 2014 har gitt oss noen erfaringer. Disse 
har vi tatt hensyn til når vi nå fornyer og forsterker invitasjonen. Det er også kommet noe ny 
kunnskap om effekten av fredningsområder som det også er viktig å ta hensyn til. Dette er 
utelukkende positive effekter som dokumenterer nytteverdien av fredningsområdene. 

2. Fredningsområder har flere positive effekter 
Forskning i fredningsområdene viser positive effekter på bestanden av hummer i 
områdene: 

• Det er betydelig flere og større hummer i fredningsområdene. Alders- og 
størrelsessammensetningen av bestanden vil også bli mer naturlig siden fisketrykket 
fjernes. 

• Hummeren er større og hunnene bærer dermed flere og større egg, noe som igjen 
gir flere og større larver med bedre evne til å overleve. 

• De større hunnene bærer oftere egg. Studier på eksisterende fredningsområder har 
vist at man kan forvente opp mot en tredobling i produksjonen av egg og larver i 
disse områdene sammenlignet med fiskede områder.  

• Hummerlarver driver med strømmene og bidrar dermed til rekrutteringen utenfor 
fredningsområdene. 

• Det foregår en viss utvandring av større hummer fra fredningsområdene. Dette kan 
ha positive effekter på fisket utenfor. 

Disse effektene viser at fredningsområder er et viktig tiltak som kommer i tillegg til regler 
om utforming av teiner og fluktåpninger, begrensninger i antall teiner, fiskeperioder samt 
minste- og maksmål. Den lave bestand av hummer gjør det nødvendig å utvide antall 
fredningsområder og på sikt få etablert et nettverk av slike områder langs kysten.   

I fredningsområdene er fiske med alle redskap som kan fange hummer forbudt noe som 
betyr at også andre arter enn hummer blir beskyttet mot fiske. Dette er en positiv bieffekt av 
hummerfredningen fordi det bidrar til å opprettholde bestander av de andre artene. Det er 



 

noe vi vil ha nytte av fremover, spesielt i områder som i Oslofjorden og langs kysten av 
Sørlandet der flere arter er i en vanskelig situasjon. 

3. Ønsker prosesser med lokal forankring 
Fredningsområder for hummer fastsettes av Fiskeridirektoratet med hjemmel i 
havressursloven. Fiskeridirektoratets regionkontor forbereder sakene og gjennomfører den 
nasjonale høringen av forskriften.  

Vi vil fortsatt legge til rette for at kommuner og lokale interesser tar initiativ og bidrar i 
etableringsprosessene i samarbeid med Fiskeridirektoratet. Slike «nedenfra-og-opp-
initiativer» vil legge til rette for gode prosesser på lokalt nivå, som sikrer vedtakene god 
lokal forankring.  

Fiskeridirektoratet inviterer derfor spesielt kommuner som enda ikke har fått et 
fredningsområde til å ta kontakt med oss. Se mer om dette lengre ned. Dersom det er 
kommuner som ønsker å få vurdert et område til så er de selvfølgelig også velkomne til å ta 
kontakt. 

4. Følgende retningslinjer må legges til grunn for valg av område: 
• Det må være en rimelig god hummerbestand i området som velges ut. Området skal 

ha et godt vannmiljø og varierte bunnforhold som er egnet for hummer. Det må tas 
hensyn til hummerens vandring mellom grunt og dypere vann. 

• Det er ikke nødvendig med en særskilt vitenskapelig begrunnelse for valg av 
område. Lokal kunnskap vil normalt være tilstrekkelig. Det vil ikke bli stilt krav om at 
bestanden i et område skal kartlegges før valg av område, eller at 
bestandsutviklingen må følges opp i etterkant. I noen fredningsområder er det 
likevel etablert lokal oppfølgning i samarbeid med lokale skoler og organisasjoner. 
Fiskeridirektoratet har stilt opp med nødvendige dispensasjoner for å gjennomføre 
prøvefiske i disse områdene ikke minst fordi det er viktig å øke oppmerksomheten 
på fiskeriforvaltning i skolen. 

• Ett område per kommune er tenkt som utgangspunkt, men det er ikke noe som 
hindrer at det etableres flere. Noen kommuner er større eller har en variert 
skjærgård hvor mer enn et område kan være egnet for å sikre en best mulig effekt. 
Vi oppfordrer også til å tenke på tvers av kommunegrenser der de lokale forholdene 
er slik at det kan gi hensiktsmessige løsninger. 

• Blant de 51 fredningsområdene så finner vi områder mellom ca. 0,5 og 7 
kvadratkilometer og vi har noen hele fjorder på Vestlandet. Størrelsen på områdene 
varierer altså og vi vil legge til rette for at de skal gjøre det også fremover og vi 
oppstiller derfor ikke noen øvre eller nedre grense for områdestørrelse. 

• Det bør være mulig å identifisere området noenlunde presist uten å måtte benytte 
navigasjonsutstyr som ikke normalt finnes i en mindre fritidsbåt. Referansepunkter 
på land kan dermed bli nødvendig. 

5. Følgende retningslinjer gjelder for prosessen: 
• Det er kommunen som må ta initiativ ovenfor Fiskeridirektoratet til å sette i gang en 

prosess med sikte på å etablere et fredningsområde for hummer. 
• Kommunen må ta en formell beslutning om å starte prosessen. Denne beslutningen 

som kan være tatt på administrativt nivå, oversendes til Fiskeridirektoratets 
regionkontor. Regionkontoret vil dermed få oversikt over de prosessene som pågår 



 

og kunne gi relevante råd. Kommunen må gjerne ta imot bistand i sitt arbeid fra 
relevante interesseorganisasjoner. 

• Den videre prosessen gjennomføres av kommunen i samarbeid med regionkontoret. 
Prosessen vil omfatte å: 

• Utarbeide forslag til områder 
• Kartlegge fiskeriaktiviteten i dem 
• Identifisere og vurdere eventuelle interessemotsetninger  
• Gjennomføre lokale prosesser for å gjøre arbeidet kjent og samle innspill fra 

innbyggere og lokale interessegrupper i forkant av at kommunen behandler 
forslaget politisk.  

• Fiskeridirektoratet vil bidra med informasjon om fiskeriaktiviteten i områdene, i 
tillegg til den som må hentes inn fra relevante interesseorganisasjoner.  

• Yrkesfiskere, både de lokale og de som er hjemmehørende andre steder, samt 
aktive fritidsfiskere, vil være gode informanter i prosessen med å identifisere egnede 
områder for hummeren. Vi oppfordrer til at det aktivt søkes kunnskap fra slike kilder.  

• Den lokale kunnskapen som innhentes, alt lokalt informasjonsarbeid og 
høringer skal dokumenteres i kommunens sak. Det vil bli lagt vekt på om bredden i 
arbeidet er tilstrekkelig til at alle relevante interesser og dermed eventuelle 
interessemotsetninger er kartlagt. Dette er nødvendig for å sikre at det velges ut 
områder som er så godt lokalt forankret at reglene blir fulgt uten at det må brukes 
mye ressurser på kontroll. 

• Kommunens forslag til fredningsområde må behandles politisk før det sendes over 
til Fiskeridirektoratets regionkontor. Hele saken, ikke bare selve vedtaket, skal 
sendes over for å gi regionkontoret det beste grunnlaget for å forberede den 
nasjonale høringen de skal gjennomføre blant annet gjennom innsyn i alle innspill 
som ble mottatt i den kommunale prosessen og de interesseavveiingene som ble 
gjort. 

• Regionkontoret vurderer så om forslaget er tilstrekkelig utredet slik at det kan 
sendes ut på nasjonal høring i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. 
Høringsfristen skal normalt være 3 måneder og vi ber derfor om at kommunens 
vedtak sendes oss senest 1 mai for at vedtak kan komme på plass i god tid før 
hummerfiske starter 1 oktober.  

6.  Kontakt 
 

Telefon: 55 23 80 00  

E-post: postmottak@fiskeridir.no 

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen 

Avdelinger og regioner: 
https://www.fiskeridir.no/Om-oss/Avdelinger-og-regioner 

https://www.fiskeridir.no/Om-oss/Avdelinger-og-regioner
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