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NHI krever beskyttelse av den norske
hummeren
Ivar L Paulsen
Bodø: Hummerbestanden i Norge er i dag sterkt overbeskattet. Det registreres
historisk lave fangster og undersøkelser indikerer en kritisk lav gytebestand. Nå
krever Norske Hummeroppdretteres Interesseforening (NHI) at bestanden
beskyttes.

- Hovedårsaken til problemene er en feilslått forvaltning hvor det blant
annet har vært et for lavt minstemål for fangst. Dermed har individer
som egentlig skulle bidratt til rekruttering blitt fisket opp, sier den
nyvalgte leder av NHI, Asbjørn Drengstig.
Norske Hummeroppdretteres Interesseforening er etablert av personer
og organisasjoner som ønsker å gjenopprette en bærekraftig bestand av den norske
hummeren.
Den amerikanske hummeren truer den norske stammen Det har vært rapport om
flere fangster av amerikansk hummer (Homarus americanus) i norske farvann.
Dette kan medføre store konsekvenser for norsk hummer på to områder. For det første
har forsøk vist at den amerikanske hummeren utkonkurrerer den norske hummeren, og
dermed kan overta dens naturlige habitater. For det andre har utbrudd av
bakteriesykdommen Gaffkemi vist seg å stamme fra import av levende hummer.
Gaffkemi er 100 prosent dødelig for den norske hummeren, mens den amerikanske tåler
en infeksjon bedre og kan dermed være bærer av sykdommen.
3 tiltak Slik bestandssituasjonen nå er for den norske hummeren, ønsker NHI at det
omgående innføres 3 viktige tiltak:
1. Forbud mot innførsel av levende amerikansk hummer (Homarus americanus)
2. Forbud mot fangst og omsetning av norsk rognhummer til konsum
3. Iverksetting av et statlig initiativ som skal bidra til å gjenoppbygge den norske
hummerbestanden
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Asbjørn Drengstig sier at disse tiltakene vil bidra til en bedre og mer bærekraftig
forvaltning av den dyrebare ressursen som den norske hummeren representerer for
kystsamfunnene langs norskekysten. En mer effektiv ressursforvaltning vil også sikre en
økt avkastning i hummerfisket. NHI mener derfor at det bør utarbeides en samlet og
konkret strategiplan for fremtidig hummerforvaltning. En slik satsning vil
nødvendiggjøre en stor ressursinnsats fra det offentlige, og vil på sikt bidra til en
nasjonal gjenreising av hummerbestandene.
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