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Høring, hummerfredningsområde i Oslo kommune  

Fredningsområder for hummer i Norge har eksistert siden 2006 da fire områder ble 

opprettet. Effekten av disse har blitt fulgt opp av Havforskningsinstituttet. Fredningen 

har gitt en langt høyere fangstrate i disse områdene sammenliknet med områder der 

vanlig fiske er tillatt. I tillegg har hummeren fått vokse seg stor, noe som forsterker 

fredningseffekten i og med at det er den største og mest produktive hummeren som 

bidrar mest til rekrutteringen gjennom å produsere flere og større egg enn det som 

mindre eksemplarer gjør.  

 

Å opprette fredningsområder for hummer er ett av flere virkemidler som bidrar til en 

mer bærekraftig forvaltning av hummer. Fiskeridirektoratet inviterte i 2014 og i 2020 

interesserte kystkommuner med i en prosess for å etablere fredningsområder for 

hummer. Per mai 2022 er det opprettet rundt 60 hummerfredningsområder. 

 

Nærmere om forslaget:  

Indre Oslofjord er Norges tettest befolkede fjordområde med et befolkningsmessig 

omland på nærmere 1,5 millioner mennesker. Indre Oslofjord er også et fjordområde 

med høy belastning og kommunen antar at fritidsfisket etter hummer er høyt.  

 

Oslo kommune vedtok den 6.5.2020 å sette i gang arbeide med å utrede område for 

hummerfredning, og fattet politisk vedtak den 3. april 2022. Marinreparatørene har 

bistått i arbeidet med utredning og tilrettelegging, se vedlagt rapport. Arbeidet har 

munnet ut i et forslag til område som omfatter øyene og Oslo havn. 

 

I nærliggende områder ble hummerfredningsområde utenfor Nesoddtangen fredet i 

2017, samt to områder i Asker/Frogn i 2021 (Langåra og Sjeteen i Drøbaksundet).  

Marinreparatørene har drevet årlig prøvefiske ved Nesoddtangen siden 1917 og 

resultatene viser en tydelig vekst i hummerbestanden i fredningsområdet.  

Oslopolitiets sjøtjeneste har foretatt kontroller i 2021 og har opplyst at med noe unntak 

har fredningene blitt respektert.  
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Indre Oslofjord har høy marin trafikk av både gods- og passasjertrafikk og av fritdsbåter. 

Det ventes at godstrafikken vil øke mot 2050. Det har derfor vært lagt vekt på å sette 

grensene for hummerfredningsområdet slik at man unngår mest mulig randsonefiske 

da teiner i områder med mye båttrafikk både utgjør en trusel for det marine miljø (marin 

forsøpling, spøkelsesfiske) og for båttrafikken (risiko for driftsstans og havari).  

 

Som ledd i prosessen med å opprette fredningsområde har Oslo kommune holdt to åpne 

informasjons- og innspillsmøter, samt ett møte der profesjonelle aktører ble spesielt 

invitert. I tillegg er det sendt ut informasjon med anmodning om eventuelle 

tilbakemeldinger. Oslo kommuen har tatt hensyn til konkrete råd, bl.a fra Oslo Havn.  

 

Etter gjennomgang av en bruttoliste bestående av fem delområder har kommunen 

konkludert med å støtte forslag fra Marinreparatørene som dekker et større område i 

Oslo Havn og øyene i fjordbassenget, se kart under.  

 

Området kan også ses på Fiskeridirektoratets kartløsning: 

 
https://portal.fiskeridir.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=4b22481a36c14dbca4e4def93
0647924&extent=244674.7029%2C6635952.3944%2C285314.7842%2C6655150.5995%2C25833&sh
owLayers=Fiskerireguleringer_6160%3BFiskerireguleringer_6160_9 

 

 

 

 

https://portal.fiskeridir.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=4b22481a36c14dbca4e4def930647924&extent=244674.7029%2C6635952.3944%2C285314.7842%2C6655150.5995%2C25833&showLayers=Fiskerireguleringer_6160%3BFiskerireguleringer_6160_9
https://portal.fiskeridir.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=4b22481a36c14dbca4e4def930647924&extent=244674.7029%2C6635952.3944%2C285314.7842%2C6655150.5995%2C25833&showLayers=Fiskerireguleringer_6160%3BFiskerireguleringer_6160_9
https://portal.fiskeridir.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=4b22481a36c14dbca4e4def930647924&extent=244674.7029%2C6635952.3944%2C285314.7842%2C6655150.5995%2C25833&showLayers=Fiskerireguleringer_6160%3BFiskerireguleringer_6160_9
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Kommunen anbefaler videre at det søkes Fiskeridirektoratet om tillatelse til å drive 

prøvefiske. Dette fisket kan f.eks utøves som en del av et pedagogisk opplegg i regi av en 

skole. Marinreparatørene har sagt seg villige til å bistå med opplæring og utlån av utsyr, 

og har en en egen registreringsløsning (app) som kan brukes slik at dataene kan 

sammenliknes med de andre fredningsområdene i Indre Oslofjord. Fiskeridirektoratet 

region Sør støtter kommunens forslag og sender dette nå på høring. 

 

Forslag: 

Fiskeridirektoratet foreslår at det med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 §16 om 

forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova), gjøres følgende endring i 

forskrift av 7. juni 2006 nr 883 om fredningsområder for hummer:  

 

§1. Det er forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa, dorg 

eller snurpenot i områdene avgrenset av følgende posisjoner (jf. Kart som vist over): 

 

Ett område føyes til:  

Oslo 
Avgrensing av området, Koordinater og beskrivelse 

Hummerfredningsområdet følger land fra Ormsundet til Hukodden: 

59°53'40.2"N 10°40'39.3"E  SV kant av brygge på land ved Hukskjæra, 

59°53'34.8"N 10°40'40.1"E  lykt utenfor Hukskjæra, 

59°53'21.9"N 10°41'5.0"E  lykt Nakkholmsteinen, 

59°53'17.3"N 10°41'28.3"E  SV spiss på Nakkholmen. 

Følger kystlinjen rundt nordsiden av Nakkholmen til 

 

59°53'11.5"N 10°41'46.2"E  søndrent på Nakkholmen, 

59°53'6.8"N 10°41'51.3"E  lykt Raudsekkene, 

59°52'46.5"N 10°42'25.2"E  lykt Skomakerflua, 

59°52'45.1"N 10°42'49.4"E  V spiss av Rambergøya. 

Følger kystlinjen rundt nordsiden av Heggholmen, Gressholmen og Rambergøya til 

 

59°52'49.7"N 10°43'31.3"E  lykt Rambergøya, 

59°53'1.0"N 10°44'7.3"E  lykt Bleikøyflua, 

59°52'47.2"N 10°45'41.2"E  nordpynten av Ormøya. 

 

 

Høringsfrist:  

31. august 2022. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Anne Brit Fjermedal 

seksjonssjef 

 

Kari Grundvig 

seniorrådgiver 
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Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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