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Yttrande   2017-07-01 
   

Havs- och Vattenmyndigheten                  Dnr:1952-17 

 
havochvatten@havochvatten.se 
 
 
Yttrande gällande bestämmelser för fiske efter hummer 

Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans med Västra 
Götalandsregionen samverkar med berörda intressenter för att skapa en bärkraftig utveckling av 
maritima, fiske – och vattenbruksrelaterade verksamheter utmed hela Bohuskusten. Kommunerna 
yttrar sig här som ett gemensamt nätverk utifrån den kompetens som byggts upp sedan mitten av 
1990-talet, då nätverket startade sitt samarbete.  

 
Bakgrund 
På västkusten sker idag ett omfattande fiske efter hummer. Fisket bedrivs både som yrkesfiske och 
fritidsfiske. Fritidsfisket är betydligt större än yrkesfisket och beräknas stå för 75% av all hummer som 
landas och 85-95% av alla redskap som används. Studier pekar på att 55.000 – 95.000 hummertinor 
används i samband med hummerfisket på västkusten. 
 
Situationen för hummerbeståndet är inte helt känd, delvis på grund av en bristande 
fångstinformation men utvecklingen av fångad hummer per fiskeansträngning, pekar på att 
beståndet minskat och att situationen idag är mycket sämre än vad det varit historiskt. 
  
Syftet med förslaget är att begränsa fisketrycket genom fyra regelförändringar: 

 Minska antal tillåtna redskap: från 50 till 40 tinor för yrkesfisket och från 14 till 6 tinor för 
fritidsfisket. 

 Förkorta fiskesäsongen: från hummerpremiären i september till 30 november för fritidsfisket 
och till 31 december för yrkesfisket 

 Höja minimimått och krav på större flyktöppning: från carapaxmått om 8 cm till 9 cm samt 
att flyktöppningarnas diameter ökas från 54 mm till 60 mm.   

 En fast period för redskapsförbud innan hummerpremiären: perioden för redskapsförbud 
innan hummerpremiären fastställs till en vecka (enligt dagens regler råder redskapsförbud 
från den 15 september och förbudet kan därmed variera mellan 7 – 12 dagar)  

 
Totalt bedöms cirka 235 yrkesfiskare beröras av regelförändringen. Det är oklart hur många 
fritidsfiskare som fiskar hummer men mellan 5000 – 10000 fritidsfiskare nämns i remissunderlaget. 
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Fiskekommunernas synpunkter  
Hummerfisket har traditionellt sett en stor betydelse för kustkommunerna ur ett kulturellt, 
ekonomiskt och socialt perspektiv som bidrar till kustsamhällets attraktionskraft för boende och 
tillresta med ett viktigt bidrag till en växande turistnäring. Det har även av ekonomisk betydelse för 
ett hundratal kustnära fiskare.  
 
Mot denna bakgrund är det anmärkningsvärt att varken Fiskekommunerna eller någon enskild 
kommun längs västkusten finns med som remissinstans på sändlistan. I konsekvensbeskrivningen 
nämns heller inget om eventuella effekter för kommuner eller landsting.  
 
Fiskekommunerna lämnar härmed följande remissvar.  
Fiskekommunerna ställer sig positiva till inriktningen av åtgärdsförslagen i remissen. En översyn av 
regelverket för fiske efter hummer är nödvändig för att stärka hummerbeståndet längs västkusten.  
 
Fiskesäsongen 
Remissen föreslår en förkortning av fiskesäsongen för fritidsfiskare och yrkesfiskare. Det är viktigt att 
yrkesfisket ges möjlighet, i enlighet med förslaget, att fiska fram till 31 december, eftersom nyår är 
av stor ekonomisk betydelse. Fiskesäsongen för fritidsfisket kan förkortas med ytterligare en månad 
till 31 oktober. Detta skulle förbättrad förutsättningarna för kontrollen av att reglerna efterlevs och 
därmed stärka effekterna av förslaget.  
  
Turistiskt hummerfiske 
På västkusten finns idag ett antal företag som bedriver aktiviteter med inriktning på 
hummerfiske/hummersafaris. Dessa företag utgör idag en etablerad näringsverksamhet och 
Fiskekommunerna menar därför att behövs en tydlighet i regelverket för denna kategori. Idag finns 
dispensmöjligheter att ha fler tinor än 14 för detta ända mål. För tillfället är det 15-20 företag som 
har denna dispens. Det är angeläget att dessa företag ska kunna fortsätta sina verksamheter. 
 
Förslag till fortsatt utredning 
Enligt remissunderlaget står fritidsfisket för uppskattningsvis 75 % av all hummer som landas samt 
för 85-95 % av de uppskattningsvis 55.000 – 95.000 hummertinor som används i hummerfisket.  
Åtgärderna i remissförslaget kan resultera i att antalet hummertinor i det närmaste halveras. Trots 
detta kommer kontrollen av att reglerna efterlevs, fortsatt vara svår att genomföra viket kan 
äventyra syftet och resultatet av remissförslaget. Fritidsfisket är idag inte 
fångstrapporteringsskyldiga, vilket bidrar till en bristande kunskap om beståndssituationen. 
 
Fiskekommunerna vill lyfta behovet av att remissförslaget följs av en utredning kring hur kontrollen 
kan förbättras samt hur en rapportering från fritidsfisket kan möjliggöras. Det finns idag olika 
kontroll- och märksystem i andra länder eller branscher samt exempel på frivilligt rapportering inom 
fritidsfisket. 
 

För Fiskekommunerna 
 
Clas-Åke Sörkvist 
Ordförande 
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