Rundskriv nr. 14/2018
Erstatter rundskriv nr. 23/2017

Til mottakerne/kjøperne

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HUMMER
Generelt
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.
Fisket etter hummer starter 1. oktober kl. 08.00 og varer ut november.
Det er 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).
Rapporteringsplikt for hummer som oppbevares i sjøen i desember
Den som skal oppbevare hummer i sjøen i desember, må først melde fra til Fiskeridirektoratets
regionkontor og oppgi antall hummer og oppbevaringssted.
Innmelding av hummer for lagring etter 31/12
Hummer som innen 1. januar er innmeldt og registrert av Skagerakfisk for omsetning, kan
likevel oppbevares i sjøen inntil slik omsetning kan skje.
Innmeldingen skal inneholde informasjon om antall hummer, samt posisjonsangivelse for
oppbevaring (GPS-koordinater oppgitt i desimalgrader i formatet 99.9999).
Oppbevaringsnett/-kiste skal sikres på en forsvarlig måte.
Innmelding gjøres på våre nettsider www.skagerakfisk.no
Sorteringsbestemmelser og pris eget mottak
Gjeldende sorteringer med priser er som følger:

Prima hummer
Stor hummer
Kjemper
Enklo
Enklo stor

Sorteringsbestemmelser
25 cm – 1,2 kg
1,2 kg – 2,0 kg
over 2,0 kg
25 cm – 1,2 kg
over 1,2 kg

Pris eget mottak
kr. 300,- pr. kg
kr. 250,- pr. kg
kr. 170,- pr. kg
kr. 220,- pr. kg
kr. 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. 60,- pr. kg.

Merking av hummer
Hver hummer skal påføres et identitetsmerke. Nummeret på merket skal påføres sluttseddel i
merknadsrubrikken slik: HTAGXXX eventuelt HTAGXXX-XXX (fra/til).
Merker bestilles fra Skagerakfisk.
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 forsvarlig bundet.
Pakking av hummer til Skagerakfisk
Mottaker skal ved forsendelse til Skagerakfisk pakke hummer i isoporkasse med lokk som skal
holde oppgitt vekt ved ankomst kunde. Hver kasse skal i tillegg påføres antall.
Det presiseres at mottaker ikke må motta hummer for forsendelse til Skagerakfisk uten klar
avtale om leveringstidspunkt og kvantum.
Andre bestemmelser
Det er ikke lenger forbudt for fritidsfiskere å sette krabbeteiner på grunnere vann enn 25 meter.
Det er påbudt å bruke (nedbrytbar) bomullstråd i hummerteiner.
Det vises for øvrig til Fiskeridirektoratets hjemmesider:
https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Nokre-utvalde-artar/Hummarfisket

Det forutsettes at ovennevnte blir gjort kjent for aktuelle hummerfiskere.

Kristiansand S., den 13. september 2018
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