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OMSETNINGSBESTEMMELSER FOR HUMMER 2020
Regler
Alle som skal fiske hummer må registrere seg før fisket starter. Dette gjelder også fiskere som er
registrert i fiskermanntallet. Registreringen gjøres på Fiskeridirektoratets nettsider.
https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Skjema/Hummarfiske
Fisket etter hummer starter 1. oktober kl. 08.00 og varer ut november.
Det er etablert fredningsområder og bevaringssoner for hummer hvor det er forbudt å fiske hummer.
Oversikt finnes på Fiskeridirektoratets nettsider.
På kyststrekningen Vest-Agder til grensa mot Sverige er det forbudt å sette eller trekke teiner til fangst
av hummer fra en time etter solnedgang til en time før soloppgang.
Det er forbudt å fange hummer som har utvendig rogn. Det er forbudt å oppbevare hummer i sjøen i
perioden 1. januar – 1. oktober kl. 08.00
Minstemålet for hummer er 25 cm (totallengde). På Skagerrakkysten (avgrenset mot vest av en rett
linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og
Tistlarna fyr) er det et maksimalmål for hummer på 32 cm (totallengde).
Det vises ellers til Fiskeridirektoratets nettsider:
https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Artar/Hummarfiske
Rapporteringsplikt for hummer som oppbevares i sjøen i desember
Den som skal oppbevare hummer i sjøen i desember, må melde dette til Fiskeridirektoratet.
Innmelding av hummer for lagring etter 31/12
Hummer som innen 1. januar er innmeldt og registrert av Fiskehav for omsetning, kan likevel
oppbevares i sjøen inntil den omsettes. Innmeldingen skal inneholde informasjon om antall hummer,
samt posisjonsangivelse for oppbevaring (GPS-koordinater oppgitt i desimalgrader i formatet
99.9999). Sanke-/samleteiner skal være tydelig merket med eiers navn og adresse, samt være
forsvarlig sikret.
Innmelding gjøres på våre nettsider www.fiskehav.no
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Sorteringsbestemmelser og pris eget mottak
Gjeldende sorteringer med priser er som følger:
Sortiment
Minstepris
Hummer
25 cm – 1,2 kg
310 pr. kg.
Hummer
1,2 kg – 2,0 kg
260 pr. kg.
Hummer
Over 2,0 kg
180 pr. kg.
Hummer, enklo
25 cm – 1,2 kg
230 pr. kg.
Hummer, enklo
Over 1,2 kg
170 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. 80,- pr. kg.
Merking av hummer
Villfanget hummer som omsettes skal påføres et identitetsmerke. Nummeret på merket skal påføres
sluttseddel i merknadsrubrikken slik: HTAGXXX eventuelt HTAGXXX-XXX (fra/til). Merker
bestilles fra Fiskehav.
Levering av hummer
Fisker må avtale med kjøper om levering/oppbevaring av hummer.
Mottaksgarantiordningen
Medlemmer av mottaksgarantien kan etter avtale med Fiskehav pakke hummer for eksport. Hummeren
skal pakkes i isoporkasse med lokk som skal holde oppgitt vekt ved ankomst kunde. Hver kasse skal i
tillegg påføres antall. For øvrig vises til generelle merkebestemmelser.
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