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Bevaringsområde for hummar i Sognefjorden - innspel til Fiskeridirektoratet  

 

Kort samandrag: 
Sogn Regionråd har etter initiativ frå Sognefjorden Vel samla kommunane i regionrådet for å 

samarbeide om å fremje bevaringsområde for hummar i Sognefjorden.  Sognefjorden Vel har 

kome med framlegg til slike bevaringsområde som kommunane kan ha som utgangspunkt i 

sakshandsaminga.  Føremålet med bevaringsområda er å styrke bestanden av hummar i heile 

Sognefjorden. 

 

 

 

Rådmannen si tilråding: 
Kommunestyret vedtek fylgjande framlegg til bevaringsområde for hummar i Sognefjorden: 

· Frå ferjekaia på Revsnes til Reinsåna, om lag 3,3 km strandlinje 

· Frå Buelvi i Buene til elva som markerer kommunegrensa til Aurland, om lag 2,1 km 

strandlinje. 

 

 

15.02.2018 Kommunestyret 

 

Røysting: 
Tilrådinga frå Formannskapet vart samrøystes vedteke. 

 



 
 

 

 

 

 
 

KS-009/18 Vedtak: 

Kommunestyret vedtek fylgjande framlegg til bevaringsområde for hummar i Sognefjorden: 

· Frå ferjekaia på Revsnes til Reinsåna, om lag 3,3 km strandlinje 

· Frå Buelvi i Buene til elva som markerer kommunegrensa til Aurland, om lag 2,1 km 

strandlinje. 

 

 

 

15.02.2018 Formannskapet 

 

Røysting: 

Tilrådinga frå rådmannen vart samrøystes vedteken. 

 

FS-024/18 Vedtak: 

Kommunestyret vedtek fylgjande framlegg til bevaringsområde for hummar i Sognefjorden: 

· Frå ferjekaia på Revsnes til Reinsåna, om lag 3,3 km strandlinje 

· Frå Buelvi i Buene til elva som markerer kommunegrensa til Aurland, om lag 2,1 km 

strandlinje. 

 

 

 

Vedlegg: 
Støtte til oppretting av bevaringsområde for hummer i Sognefjorden frå NJFF og 

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane, Sogndal dykkarklubb, FNF 

20180205 Uttale støtte bevaringsområde hummer SFj_Vel_ NVF_FNF_ 

2017-04-01 Bevar områder hummer 

Framlegg bevaringsområde for hummar.pdf 

Saksutgreiing 
Etter eit initiativ frå Sognefjorden Vel fastsette Sogn Regionråd at kommunane skulle 

inviterast til å delta i arbeidet med å styrke hummarbestanden i Sognefjorden.  Sognefjorden 

Vel er ei foreining med føremål å fremja ei god forvaltning av Sognefjorden og ein 

berekrafting hausting av ressursane i fjorden. Sogn Regionraad sendte ein førespurnad til 

kommunane i brev datert 14.02.2017, om kommunane ynskja å delta i arbeidet.  

Administrasjonen undersøkte fyrst med lokale fiskarar og andre om det var hummarbestand 

innanfor Lærdal kommune, og fekk bekrefta frå fleire hald at det er hummar enkelte stadar i 

kommunen, og område kring Revsnes vart nemnd av fleire.  Kommunen stadfesta difor 

deltaking i prosjektet.  Av 9 inviterte kommunar, er 8 kommunar med.   

 

Hummaren er sårbar for overfiske. Hummarbestanden i Sognefjorden har auka mykje dei siste 

åra, men auka fiskeaktivitet gjer at denne utviklinga har snudd. Fiskeridirektoratet har 



 
 

 

 

 

 
 

overordna ansvar for forvaltninga av det marine livet i sjøen.  Det kom innspel frå foreininga 

Sognefjorden Vel om å etablera bevaringsområde i kvar kommune for å sikra bestanden for 

framtida. Det vart orientert om temaet i rådmannsgruppa og regionrådet, og konklusjonen var 

der at det skulle arbeidast vidare med å etablera bevaringsområde for hummar.   

 

Hummarbestanden har gått ned langs heile sør- og vestlandskysten. Fiskeridirektoratet syner 

til at fredingsområde har fleire positive effektar. I eit av områda som vart freda i 2006 auka 

bestanden med 245 prosent. I tillegg auka storleiken og alderen (jf. Havforskningsrapporten 

2014.) Nye fredingsområde er etablert i Vestfold (kommunane Nøtterøy, Tjøme og 

Sandefjord) og Hordaland (kommunane Ullensvang, Eidfjord, Ulvik og Granvin) frå 2016.  

 

Fiskeridirektoratet har invitert interesserte kommunar til å vera med og ynskjer prosessar med 

lokal forankring. Arbeidet skjer i samspel med Fiskeridirektoratet. Sognefjorden Vel har 

utarbeida eit framlegg til ulike bevaringsområde, og kommunane kan nytte dette som 

utgangspunkt i vidare sakshandsaming.  Kommunen sitt endelege framlegg til 

bevaringsområde må handsamast politisk før det blir sendt til Fiskeridirektoratet. Sogn 

Regionråd yter bistand i prosessen for å samordne og sikre lik framdrift i kommunane. 

 

Sognefjorden Vel har i Lærdal føreslege eit bevaringsområde frå ferjekaia på Revsnes og 

innover (austover) om lag 3, 3 km langs strandlinja til elva Reinsåna kjem ned frå Hausafjellet 

og munnar ut i fjorden.  Det er eit poeng at bevaringsområda er avgrensa av synlege punkt i 

landskapet, som for eksempel elvar, bruer, kaier osv.  I bevaringsområda vil det vera forbode 

med alle fangsreidskapar, også garn 40 meter utover frå sjøkanten og det vil berre vera tillete 

med stongfiske.  Viser til oversikt over framlegg til bevaringsområde med forklaring frå 

Sognefjorden Vel for meir utgreiing om dei ulike områda, bakgrunn, kompetanse osv.  

 

Kommunane utnemna kvar sin kontaktperson/sakshandsamar som vart invitert til møte 

27.04.2017.  Her vart det konkludert med at tida vart for knapp før årets fangstsesong, for å 

rekkje å etablere bevaringsområda, og saka vart difor sett på vent til januar 2018.  Sogn 

Regionraad inviterte til nytt møte i Sogndal 10.01.18, saman med Sognefjorden Vel.  Det vart 

her semje om at det i den vidare prosessen skulle arrangerast tre folkemøter fordelt på dei 8 

kommunane i veke 6.  Lærdal og Aurland arrangerte felles folkemøte 07.02.2018, der 

Sognefjorden Vel var til stades med 2 representantar.  Folkemøte var både annonsert i Sogn 

Avis med ein større artikkel, på heimesidene i begge kommunar og på Facebook-sidene til 

kommunane.  Det var og sendt ut eigen invitasjon til ulike lag og organisasjonar, blant anna 

Lærdal Båteigarlag, Lærdal Jeger og Fisk osv.  På møtet kom det 2 personar, og desse var 

representantar frå Lærdal Båteigarlag.  Desse stilte seg positive til bevaringsområda, og hadde 

ikkje innspel til å endre desse.  På møtet i Leikanger tysdag 06.02.18 kom det fram innspel 

om at det var for lang kystlinje mellom to av bevaringsområda – bevaringsområde i Lærdal på 

Revsnes, og bevaringsområde i Vik, og det var ynskje om ein bevaringsområde til i mellom.  



 
 

 

 

 

 
 

Dette vart drøfta på folkemøte i Lærdal med Sognefjorden Vel, og sakshandsamar utfordra 

Sognefjorden Vel til å koma med framlegg om eit bevaringsområde til innanfor 

kommunegrensa vår.  Dei kom då med innspel om eit område frå Buene til kommunegrensa i 

Aurland.  Viser her til vedlagd kartskisse der framlegg til bevaringsområde er innteikna. 

 

I den vidare prosessen må kommunestyret gjera vedtak om framlegg til bevaringsområde, som 

skal spelast inn til Fiskeridirektoratet.  Desse utarbeider dermed ein forskrift for 

bevaringsområde for hummar i Sognefjorden, og denne forskrifta må deretter sendast på 

høyring før vedtak i Nærings- og fiskeridepartementet.  Det er ei målsetjing at alle 

kommunane har handsama saka i sine kommunestyre innan april 2018, for å rekkje vedtak av 

forskrifta innan hausten då ny fangstsesong startar. 

 

Forskrifta for bevaringsområda vil gjelda i 10 år frå vedtak.  Det vil seia at bevaringsområda 

som no vert fastsett ikkje skal vera «evige» men midlertidige, med føremål å styrke bestanden 

av hummar i bevaringsperioden.  I framlegget til bevaringsområde vil om lag 94 % av 

arealet/strandlinja i Sognefjorden framleis vera tilgjengeleg for hummarfiske.   

 

Økonomiske konsekvensar 
Ingen 

 

Vurdering 
Administrasjonen meiner det er viktig at kommunen er med og bidreg der ein har moglegheit, 

til å oppretthalda det marine livet i Sognefjorden på eit berekraftig nivå, både med hensyn til  

naturmangfald og naturressursane.  Å delta i arbeidet med å styrke bestanden av hummar i 

Sognefjorden ved å etablere bevaringsområde for hummar er ein relativt enkel, men viktig 

måte for kommunen å kunne bidra til at fiskenæringa også i framtida kan hente ut 

naturressursar frå fjorden, og at naturmangfaldet i fjorden vert oppretthaldt.  Dersom mange 

av kommunen vel å ikkje delta i dette arbeidet, vil det vera vanskeleg å få nokon god effekt av 

bevaringa.  Alternativet då kan vere at Fiskeridirektoratet vel å frede all hummar over ein del 

år, slik at det ikkje vert mogleg å fange hummar i det heile.  Dette er ikkje ynskjeleg, så lenge 

det er andre «mildare» metodar å bevare bestanden på. 

 

Det finst lite lite dokumentasjon på bestandsutviklinga for hummar i Lærdal.  Det er ikkje 

krav til kartlegging eller fagkompetanse for å vurdere bestanden og lokalitetar av gode leve- 

og gyteområde, lokalkunnskap er tilstrekkeleg.  Sognefjorden Vel er samansett av svært 

kompetente personar når det gjeld blant anna det marine livet i fjorden, og styret består blant 

fagpersonar i marinbiologi, yrkesfiskarar, hobbyfiskarar og andre.  Administrasjonen meiner 

at få personar har meir kunnskap om bestanden av hummar i Sognefjorden enn Sognefjorden 

Vel, og meiner tilrådingane frå dei om bevaringsområde er tilstrekkeleg som lokalkunnskap, 

og at det ikkje er naudsynt å kartlegge noko nærare.  Det er ikkje komme innspel frå andre om 

å endre framlegg til bevaringsområde, så administrasjonen rår til at bevaringsområde på 



 
 

 

 

 

 
 

Revsnes vert spelt inn til Fiskeridirektoratet. 

 

Det kom innspel på folkemøtet på Leikanger for kommunane Leikanger, Luster og Sogndal 

07.02.18 at det var for langt i mellom bevaringsområda Revsnes i Lærdal og eit 

bevaringsområde i Vik.  Administrasjonen er samd i dette innspelet, og meiner at det bør vere 

eit bevaringsområde til mellom desse to lokalitetane.  Sjølv om larvene til hummar beveger 

seg over relativt store område (pelagisk), så vil det likevel vere ei begrensa rekkjevidde.  Det 

vil vera positivt for arbeidet med å styrke bestanden at det ikkje er så stor avstand mellom 

bevaringsområda, som er område der hummaren skal få vere i fred, ha moglegheit til å vekse 

seg stor og dermed verte gode gytarar.  Sognefjorden Vel er samd i denne vurderinga, og vart 

på møtet i Lærdal 07.02.18 utfordra til å foreslå eit bevaringsområde til.  Det vart då spelt inn 

eit område frå Buene til kommunegrensa i Aurland, med bakgrunn i at dette er eit bra gyte- og 

leveområde for hummar,  og at det er fanga hummar i dette område.  Administrasjonen viser 

her til vedlagde kartskisse, og rår til at begge desse to bevaringsområda vert spelt inn til 

Fiskeridirektoratet som bevaringsområde for hummar i Sognefjorden.  Framlegg til 

bevaringsområde for hummar femnar då om 5,4 km strandlinje av den totale 50 km lange 

strandlinja i kommunen.  Framlegget frå kommunen vert innarbeida i eiga forskrift, som skal 

sendast på høyring frå Fiskeridirektoratet.   

 

Sogn regionråd har motteke ein felles uttale frå Norsk Jeger og Fiskeforbund i Sogn og 

Fjordane, Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane, Sogndal Dykkarklubb og Forum for Natur 

og Friluftsliv, avd. Sogn og Fjordane, som er retta til alle kommunane i Sogn.  Dei gir her 

støtte til arbeidet med å bevare hummarbestanden i Sognefjorden (viser til vedlagde brev).  

 

 


