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HØRING – ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FANGST AV
HUMMER.
Svar fra Norges Fritids-og Småfiskerforbund vedrørende denne høring.
(Forslag fra Fiskeridirektoratet i kursiv.)
Strengere redskapsbegrensning for fiskere på blad A enn på blad B, som et tiltak for å
redusere den totale fangstinnsatsen.
Yrkesfiskere i blad A er ikke sammenlignbart med pensjonerte fiskere på blad A.
Pensjonerte fiskere som ikke lenger utøver yrket bør ikke ha rettigheter utover det
fritidsfiskere har. Her bør antall teiner begrenses til samme antall som for fritidsfiskere.
Når det gjelder utøvende yrkesfiskere på blad A, som har fisket som eneste inntekt, bør de ha
adgang til å fiske med samme antall som heltids yrkesfiskere på blad B.

Person som er registret i fiskerimanntallet skal bare kunne fiske med det antall teiner som
bestemmelsen fastsetter fra merkeregistrert fartøy.
Dette er i henhold til øvrige bestemmelser mht. manntallsførte personer som fisker uten
merkeregistret fartøy.

Innføring av krav om fluktåpninger i krabbeteiner også for manntallsførte fiskere som fanger
krabber for omsetning med merkeregistrert fartøy, med mulig unntak fiske i de nordnorske
fylkene (ikke medregnet Tysfjord kommune i Nordland).
Vedrørende fluktåpninger i krabbeteiner så er vi enige i at det også for yrkesfiskere kreves
fluktåpninger.

Krav om kun 70 millimeter fluktåpninger i krabbeteiner på kyststrekningen Rogaland
svenskegrensen.
Fluktåpningene bør etter vår mening fortsatt være 80 millimeter i diameter fordi krabbe som
fiskes for omsetning med 11 cm skallbredde ikke kommer ut av fluktåpningen på 70
millimeter.
Vi er enige i at havforskerne bør utrede dette nærmere.
Definisjon hummerteine vis avis krabbeteine blir lettere å kunne identifisere med
20 millimeter forskjell på fluktåpninger
.
Presisering av bestemmelsene om hvordan fluktåpninger skal plasseres i ulike teiner.
Når det gjelder forståelsen av fangstkammer er denne udiskutabel. Fangstkammer er å
oppfatte som låsekammer, dvs det kammeret som har innerkalv og ikke inngangskalv med
ring i.
Det vil være et helt unaturlig at inngangskammeret med ringkalv skal ha fluktåpning.
Definisjonen fangstkammer er god nok, og med en fluktåpning er også dette godt nok.
Hummeren kan svømme seg ut av ringkalven og gjør den ikke det, så må den ta veien inn i
fangskammeret, gjennom innerkalv, og inn til fluktåpningene.

Øke antall fluktåpninger i krabbeteiner fra en til to, tilsvarende som i hummerteiner.
Når det gjelder antall fluktåpninger i krabbeteiner så vil det være nok med en fluktåpning i
teina, men har teina låsekammer, dvs. inngang via innerkalv så skal fluktåpningen monteres i
fangstkammeret, bør det være to fluktåpninger.

I avsnitt, andre forslag:
Dybdebegrensning.
Skal det være krav til 2 fluktåpninger kan en minske på kravet til dybdebegrensning.
Med dette tiltaket er det unødvendig med dybdebegrensning og dispensasjoner.

Bruk av torskeruser.
Vi er enige i at det også for manntallsførte fiskere kan være anledning til å fiske med 10
torskeruser uten å måtte søke dispensasjon.
Derimot bør det vurderes fluktåpninger som i hummerteiner også i torskeruser.
Dvs., endre kravet til fluktåpninger i hummerteiner til også å gjelde torskeruser.

Tileggskommentar:
Adgang til å oppbevare hummer i sanketeine i fredningstiden.
I tilegg til denne høringen, ber vi om at det inntas i forskriftsendring anledningen til å
oppbevare hummer i sanketeine t.o.m. 31 desember i tråd med FKD,s endring i desember
2008.
Ref. John Erik Pedersen, FKD. Dersom dette ikke allerede er utført.
Adgang til å fiske med samme antall teiner for to som fisker sammen.
Gjeldende forskrift er helt urimelig og denne bør omgjøres.
Av sikkerhetsmessige grunner føler vi et sterkt behov for at to personer som fisker fra samme
båt skal kunne fiske med samme antall teiner som om de benyttet hver sin båt.
Det er umulig å kontrollere om det fiskes med 5 eller 10 teiner fra en båt. Merking av redskap
viser til person og ikke til båten. Teiner trekkes for så å settes ut igjen.
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