Bærum kommune og Marinreparatørene inviterer til:

Informasjonsmøte 2, hummerfredning i Bærum
Kommunegården, Eivind Lychesvei 10, torsdag 8 desember kl 18:00
I møte den 11.11.2021 vedtok Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur å utrede
hummerfredningsområder i Bærum kommunes sjøområde.
Marinreparatørene, som har erfaring med å lede flere tilsvarende prosesser i Indre
Oslofjord, har fått i oppdrag å lede dette arbeidet.
Målet er å få et fredningsvedtak på plass innen hummersesongen 2023.
Etter at hele Bærums sjøområde har blitt utredet, en rekke innspill har blitt sett på og
ulike forhold har blitt vurdert, har vi kommet fram til å anbefale et område som er en
utvidelse av Nordre Langåra fredningsområde i Asker kommune som vist på kartet
under. Utvidelsen er på ca 3,8 km2, og det totale fredningsområde vil da bli 5,8 km2.

Forslag til fredningsområde vist med rød konturlinje. Justeringer vil forekomme. Områdettil høyre er
Nordre Langåra hummerfredningsområde som ble fredet i 2021.
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Vi inviterer til åpent informasjonsmøte, der vi går mer nøye gjennom bakgrunn for
valg av område, og prosessen bak, samt hvordan de ulike områdene i kommunens
sjøområde er vurdert.
Møtet er i Kommunegården, Eivind Lychesvei 10, torsdag 8 desember kl

18:00
Påmelding ved å fylle ut skjemaet her: https://forms.gle/VfijLrCKGaGKo26d7

Hvorfor fredning av hummer?
Hummerbestanden i Norge er på et historisk lavt nivå, til tross for økt regulering av fisket de
senere årene.
Fiskeridirektoratet har de siste årene testet effekten av fredningsområder for hummer
Resultatene har vært svært oppløftende for bestandene og de oppfordrer nå kystkommuner å
nominere fredningsområder.
Indre Oslofjord er Norges tettest befolkede fjordområde. Inkludert befolkningen i
nærliggende innlandskommuner er det realistisk å regne at indre Oslofjord har et
befolkningsmessig omland på nærmere 1,5 millioner mennesker. Indre Oslofjord er trolig
også blant de tyngst beskattede kystområdene i Norge med et svært intensiv fritidsfiske av
hummer.
Hensikten med fredningsområder er å legge forholdene til rette for å kunne gjenoppbygge
lokale gode hummerbestander, dels for å sikre økosystemene og det biologiske mangfoldet i
fjorden, men også for å sikre at fiske av hummer i områdere som ikke er fredet kan skje på en
bærekraftig måte. Et fredningsområde innebærer et forbud mot bruk av bunnstående
redskap hele året.
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