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Bergen, 29.3.1984
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FREDNINGSTIDEN FOR HUMMER.

I medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene
og kgl. res. av 17. januar 1964 har Fiskeridepartementet
21. mars 1984 bestemt:
§ 1

§ 9 punkt 1 første ledd i forskrifter om saltvannsfiskeriene,

fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon av 22. desember
1955, skal lyde:
Det er forbudt å fange hummer og å sette ut hummerteiner i
sjøen i tidsrommet fra og med 1. januar til 1. oktober kl 0800.
§ 9 punkt 1 tredje ledd, skal lyde:
•

På strekningen fra Svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke
er det fra en time etter solnedgang til en time før soloppgang
forbudt å sette eller å trekke teiner til fangst av hummer.
§ 2

Disse forskrifter trer i kraft straks.

§ 9 i kronprinsregentens resolusjon av 22. desember 1955 vil
etter dette lyde slik:

1.

Det er forbudt å fange hummer og å sette ut hummerteiner
i sjøen i tidsrommet fra og med 1. januar til 1. oktober
kl 0800.
Faller den dag fredningstiden utløper på en lørdag eller
en søndag, skal første fiskedag utsettes til den først
påfølgende hverdag kl 0800.
På strekningen fra Svenskegrensen til og med Vest-Agder
fylke er det fra en time etter solnedgang til en time før
soloppgang forbudt å sette eller å trekke teiner til fangst
av hummer.

2.

Bestemmelsene i punkt 1 skal dog ikke være til hinder for
at hummerteiner før fredningstidens utløp kan settes til
"vatning" på følgende betingelser:
al

Teinene må ikke bringes i sjøen tidligere enn 8 dager
før fredningstidens utløp.

b)

Teinene må under vatningen være åpne og må ikke forsynes med agn.
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cL

Teinene må settes ut i samlet klynge fortrinnsvis i
fjæren eller på så grunt vann at det tydlig fremgår at
de kun står ute til vatnings. Teinene må ikke settes
ut på hummerplass.

d)

Teinene kan også henges ut til vatning fra kai eller
fra forankret fartøy eller båt, men må da ikke komme
i derøring med bunnen.

3.

Uten hinder av bestemmelsene i punkt 1 kan vedkommende
departement tillate fangst av hummer for å skaffe stamdyr
til utklekningsanstalter eller til vitenskapelige undersøkelser.

4.

Hummer som i fredningstiden måtte bli tatt i forbindelse
med fangst av andre skalldyr eller fiskearter skal straks
slippes tilbake i sjøen.

5.

Omsetning, eksport, etc. i fredningstiden av hummer som er
fanget i lovlig tid, foregår etter de regler som fastsettes
av Fiskeridirektøren i medhold av § 64, siste ledd i lov av
17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene.

