Rundskriv nr. 12/2011
Til mottakerne/kjøperne

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HUMMER
Generelt
Fisket etter hummer starter lørdag 1. oktober kl. 08.00 og varer ut november.
Det er forbudt å sette/trekke teiner på søndag.
Det er forbudt å fange hummer som har utvendig rogn. Det er forbudt å oppbevare hummer i
sjøen i perioden 1. januar – 1. oktober. Hummer som innen 1. januar er innmeldt og registrert
av Skagerakfisk for omsetning kan likevel oppbevares i sjøen.
Det vises forøvrig til utøvelsesforskriftens §§ 34a og 35.
Sorteringsbestemmelser og pris eget mottak
Minstemålet for hummer er 25 cm og gjeldende sorteringer med priser er som følger:
Sorteringsbestemmelser
Pris eget mottak
Prima hummer
25 cm – 1,2 kg
kr. 250,- pr. kg
Stor hummer
1,2 kg – 2,0 kg
kr. 230,- pr. kg
Kjemper
over 2,0 kg
kr. 150,- pr. kg
Enklo
25 cm – 1,0 kg
kr. 200,- pr. kg
Enklo stor
over 1,0 kg
kr. 150,- pr. kg
Hummer med slitte ben eller mindre enn 5 ben skal anføres som sekunda.
Skallskiftere (hummer med mykt skall) skal anføres som sekunda.
Sekunda hummer kan reduseres med inntil kr. 60,- pr. kg.
Levering av hummer
Fisker må selv lagre hummeren inntil salgsmuligheter foreligger.
Det er dog viktig at fisker løpende innmelder leveringsklar hummer til mottaker/ Skagerakfisk
slik at alle salgsmuligheter kan utnyttes.
Innveiing skal foretas etter rimelig avdrypping.
Fisker er ansvarlig for at hummeren er korrekt sortert og at klørne er forsvarlig bundet.
Pakking av hummer til Skagerakfisk
Mottaker skal ved forsendelse til Skagerakfisk pakke sortert hummer i isoporkasse med lokk
som skal holde oppgitt vekt ved ankomst kunde. Hummeren skal være sortert i kassen.
Hver kasse skal i tillegg til sortering og vekt påføres antall. Samme opplysninger skal anføres
på vareadviset.
Det presiseres at mottaker ikke må motta hummer for forsendelse til Skagerakfisk uten klar
avtale om leveringstidspunkt og kvantum.
Det forutsettes at ovennevnte blir gjort kjent for aktuelle hummerfiskere.
Det vedlegges 10 ekstra kopier til eventuell utdeling.
Kristiansand S., den 19. september 2011
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