Fredning av hummer i Askers sjøområde
Bestilling fra 5. april 2018:
Komité for teknikk, kultur og fritid ber rådmannen legge frem en
sak for å vurdere tiltak for å øke hummerbestanden i kommunen.
Det er her aktuelt å ta kontakt med Fiskeridirektoratet som
nasjonal faginstans. På bakgrunn av erfaringer fra fredningssonen
bl.a. utenfor Nesodden, kan et aktuelt tiltak (være) å innføre
fredningssone.

Vurderte tiltak:
•

Begrensning av antall hummerteiner
– «Som fritidsfiskar kan du fiske etter hummar med inntil 10
hummarteiner per person og per båt.»

•

Utvidelse av fredningsperioden
•
•

•

1. desember – 1. oktober, Svenskegrensen – Stadt
1. januar – 1. oktober, resten av landet

Regulering av dagens minimum- og maksimumsmål
•

min 25cm – max 32cm

•

Kunstige hummerrev
Fredningssoner

•

Forvaltningsplan for Oslofjorden:

•

•

April 2018: «Stortinget ber regjeringen legge fram en helhetlig plan for
Oslofjorden – med mål om at fjorden skal oppnå god miljøtilstand,
restaurere viktige naturverdier, fremme et aktivt friluftsliv og ivareta det
biologiske mangfoldet i fjorden»

Fredningssoner
a) Midlertidig fredning av hele Askers sjøområde. Tiltaket ville gitt
meget god effekt. Imidlertid vil dette være et kortsiktig tiltak, da man vil
kunne forvente at hummerbestanden igjen vil synke til dagens nivå kort tid
etter at hummerfisket igjen blir tillatt.

b) Midlertidig fredning av definerte soner. Tiltaket vil gi tilsvarende
kortsiktig godt resultat, men det vil ikke gi hummerbestanden en langsiktig
økning.
c) Permanent fredning av hele Askers sjøområde. Tiltaket vil gi stabilt
meget godt resultat, men vil ikke gi noen mulighet til å utnytte
hummerressursen når stammen igjen har tatt seg opp.

d) Permanent fredning av en definert sone. Tiltaket vil gi langsiktighet
i utviklingen av hummerbestanden, og det vil være god spredningseffekt
av hummerlarver ut fra sonen. Med en sone ved Nesodden, en i Asker og
en i søndre del av indre Oslofjord, vil dette gi en stabil forekomst som vil
spre seg over store deler av fjorden.
Hva med torsken?
- «eventuelle andre verneformål ikke blir vektlagt når område velges»

Hva er en kvadratkilometer?

