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Stortinget har satt som mål at naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig 

sikres i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. På tross av dette foregår det 

fremdeles et betydelig ikke-bærekraftig fiske etter enkelte truede og nær trua arter i norske 

farvann. WWF forutsetter at Fiskeridirektoratet (FD) i sine forslag til reguleringer for 2017, 

bringer forvaltningen i tråd med forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven og 

forvaltningsprinsippet i havressurslova. 

 

WWF er bekymret for hvordan bestandsutviklingen for europeisk hummer (Homarus 

gammarus) har vært de siste tiårene, og mener at FD ikke har tilstrekkelig lagt til grunn de 

vitenskapelige anbefalinger som er blitt gitt av Havforskningsinstituttet (HI).  

 

WWF mener  

 At en helhetlig forvaltningsplan for europeisk hummer må utvikles og implementeres 
for hummer i norske farvann.  

 At den helhetlige forvaltningsplanen må baseres på et forvaltningsregime som er i tråd 
med HI sine anbefalinger for forvaltning av europeisk hummer i norske farvann, inkludert 
et økt antall bevaringsområder for hummer samt innføring av maksimumsmål for 
hummer. 

 At også fritidsfiske blir en del av den helhetlige forvaltningsplanen for europeisk 
hummer i norske farvann. Dette siden fritidsfiskere er antatt å ta en betydelig del av 
hummerfangstene ifølge HI. Krav om registrering av fritidsfiske etter hummer bør 
innføres. 

 

 

Lav hummerbestand, regulering uten gjenoppbyggingseffekt 

Bestanden av europeisk hummer i Norge er kraftig redusert i forhold til perioden 1928-1960, og 

de tiltak forvaltningen har innført i perioden fra 1960-tallet har ifølge HI ikke vist se å være 

tilstrekkelig. De ble imidlertid innført nye bestemmelser fra 2008, men likevel mener ikke HI at 

dagens uttak bidrar til å redusere fisketrykket i stor nok grad, og dermed er hummerbestanden 

Fiskeridirektoratet 

Postboks 185 Sentrum 

5804 BERGEN 

 

Att:  

 

20.10.2016 

 

 

 

 

http://www.imr.no/filarkiv/2016/05/hummer.pdf/nb-no
http://www.imr.no/filarkiv/2016/05/hummer.pdf/nb-no


 

2 

 

fremdeles vurdert som historisk lav. Siden 2006 har norske fiskerimyndigheter innført et mindre 

antall hummerbevaringsområder, og resultatet viser at disse områdene fungerer godt i å levere 

en betydelig vekst i både antall og kroppsstørrelse hos de lokale hummerbestandene. HI 

anbefaler derfor spesifikke tiltak for å bedre dagens hummerforvaltning; (1) Det bør innføres en 

maksimumsstørrelse på lovlig fangst av hummer, (2) at det etableres et krav om registrering av 

fritidsfiske etter hummer (dette fordi hele 70-80 % av fangstene i Skagerrak er fisket av 

fritidsfiskere). HI anbefaler i denne forbindelse at (3) det opprettes flere bevaringsområder for 

hummer i norske farvann.  

 

Med bakgrunn i HIs anbefalinger mener WWF det derfor må etableres et arbeid med å skaffe til 

veie en gjenoppbyggingsplan for europeisk hummer i norske farvann. Denne planen må baseres 

på oppdaterte faglige, råd fra HI og inkludere et antall nye hummerbevaringsområder, innføring 

av maksimumsmål for lovlig fangst av hummer (kroppsstørrelse) og et krav om registrering av 

fritidsfiske etter hummer. Disse punktene kommer i tillegg til dagens eksisterende krav i 

hummerfisket, som er beskrevet her og her for yrkesfiskere og her for fritidsfiskere.  

 

Internasjonale forpliktelser og nasjonalt lovverk  
Norge har gjennom Biomangfoldkonvensjonen (CBD) politisk forpliktet seg til blant annet Aichi-
mål nr. 6 at alle fiskebestander skal høstes bærekraftig innen 2020, slik at man unngår 
overfiske. Det skal finnes oppbygningsplaner og tiltak for minkende bestander – og truede arter 
skal være innenfor trygge økologiske nivåer.  
 
Med bakgrunn i HI sine vitenskapelige anbefalinger i avsnittet over, mener WWF at FD ikke tar 
tilstrekkelig hensyn til ivaretagelsen og gjenoppbygging av europeisk hummer i norske farvann 
når det gjelder internasjonale forpliktelser iht Aichi-mål nr 6 ved dagens forvaltning av arten.  
 
 
Forholdet til havressurslova 
Formålsparagrafen i Havressurslova sier at: “Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og 
samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande 
genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna.”   
 
Forvaltningsprinsippet jf. § 7 i Havressurslova sier at: «Ved forvaltninga av dei viltlevande 
marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet skal det leggjast vekt på 

a) ei føre-var-tilnærming i tråd med internasjonale avtalar og retningslinjer 

b) ei økosystembasert tilnærming som tek omsyn til leveområde og biologisk mangfald 

c) ein effektiv kontroll med hausting og anna utnytting av ressursane» 

 
WWF-Norge mener at europeisk hummer i dag ikke forvaltes bærekraftig, og at det er viktig at 
forvaltningen av hummer bringes trygt innenfor formålsparagrafen og forvaltningsprinsippet i 
havressurslova jf. § 7, bokstav a, b og c. Summen av direktefiske og fritidsfiske av hummer 
overgår det uttak de vitenskapelige rådene fra HI legger opp til. 
 
 
 

http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2013/januar/marine_bevaringsomrader_virker_godt/nb-no
https://www.nrk.no/sorlandet/vil-ha-maks-mal-pa-hummeren-1.11273666
https://www.nrk.no/sorlandet/vil-registrere-alle-hummerfiskere-1.12579366
https://www.nrk.no/sorlandet/vil-registrere-alle-hummerfiskere-1.12579366
http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2015/mars/flere_vil_ha_bevaringsomrader_for_hummer/nb-no
http://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Noen-utvalgte-arter/Hummer/Merking-av-hummer
http://www.fiskeridir.no/content/download/16325/235090/version/1/file/16-125.jml.pdf
http://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Noen-utvalgte-arter/Hummer/Merking-av-hummer
https://www.cbd.int/sp/targets/
https://www.cbd.int/sp/targets/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-06-37
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WWF viser videre til at §16 i havressurslova gir hjemmel for innføre maksimumsmål for ulike 

arter det drives fiske etter. WWF mener at FD, med bakgrunn i §16, bokstav e, bør innføre et 

maksimumsmål for europeisk hummer. Målet må være i tråd med HIs anbefaling. 

 

 

 

Vennlig hilsen 
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