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Hummerfredningssone indre Sandefjordsfjord 

Etableringen av hummerfredningssone i indre Sandefjordsfjord gjorde at 2020 ble et viktig 

år for hummeren i indre Sandefjordsfjord. Vi i fjorden-prosjektet er veldig glade for 

fredningssonen er på plass og må berømme Sandefjord Kommune, v/Miljø og Plan for den 

jobben som er lagt ned i det formelle for å få til en fredningssone. Uten dette samarbeide 

ville ikke en fredningssone blitt en realitet. 

Vi har hatt flere turer til husene i ytre fjord der vi ser at hummeren har funnet seg til 

rette i noen av husene. Siden det nesten hele året står teiner i området så blir nok 

«innbyggerne» i ytre sone gjenstand for utskiftning/fangst i stor grad.  

Sonen i indre fjord er nå fredet og vi ser stor forskjell på antall hummere som har flyttet 

inn i husene. Dette er gledelig, og vi har fått filmet noen store individer, men mangler en 

film som gir et bedre bilde av helheten. To av hummeren vi har observert er nok 30-40 år 

gamle.  

Siste befaring før jul ble det observert rundt 8 hummere i husene i den østlige rekken. Det 

var også flere hummere som var ute på vandring. Vi regner med at det er hummere i rundt 

halvparten av husene.  

Det observert betydelig flere individer enn det vi har sett tidligere. Det er også entydig at 

utsettingen av husene har gitt hummeren skjuleplasser og at fredningssonen allerede 

virker.  

Vi har jobbet med å få trukket nye liner mellom rekkene (må skifte ut noen liner i 2021). 

Vi har observerte at den østlige rekken ligger en del lenger sør enn den vestlige. Tiltak for 

2021 er å sette ut flere hus innover mot Jotun sine kunstige rev og se på potensielle steder 

på østsiden av fjorden for utsetting av flere hus. Se kart. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

   
 

 

Tildekningslaget 

Tilstanden ellers på tildekningslaget er ikke mye forandret. Det marine livet har lite 

skjuleplasser samt at tang og tare ikke har gode nok vekstvilkår. Sikten i indre fjord er til 

tider lik null og det gjør at reetablering av tang og taresamfunn vanskelig. Det anbefales 

at det vurderes tiltak for å styrke reetableringen av tang og taresamfunn som i neste 

omgang vil gi beskyttelse for andre arter – se under.  

Vi skiller alger i to hovedgrupper, mikroalger og makroalger (encellede og flercellede). 

Likheten er at de begge er fotosyntetiske og inneholder klorofyll i tillegg trenger de vann, 

næringssalter (nitritt, fosfat), CO2 og sollys for å eksistere og utvikle seg. Tang og 

taresamfunnene regnes som primærprodusenter og disse samfunnene er svært rike på næring 

i tillegg til at de skaper godt skjul for både marine organismer og flere fiskearter. På bunnen 

av tareskogen gjemmer det seg ofte sjøstjerner, snegler, muslinger, børstemark og krepsdyr 

(M. A. Svenning, 2005). 

Link fra oktober/november befaring: 

https://drive.google.com/file/d/1iKiP4OC1Msq6Mw7K6JUpGEL79Atm2RHZ/view?usp=sharing 

Link fra desember befaring: 

https://www.youtube.com/watch?v=SHgshpI2MW4&ab_channel=HåkonMathisen&fbclid

=IwAR2xvwQecWqxT9J4NUqGimb6OsrZbF6KRKkO4s7kHiGdjCYkRKElaTr4MZ0 

 

Forslag til flytting av fredningssonen lenger sør - forbi Tranga/terskelen 

Vi anbefaler at Sandefjord kommune sender inn en søknad/forespørsel om å få trukket 

grensen til fredningssonen lenger sør - se kart. Grunnen til dette er bl.a. at det står 

konstant teiner rett innenfor terskelen i Tranga og tett på fredningssonen. Dette 

resulterer i at det er en stor «lekkasje» av hummer fra fredningssonen.  

En hummerfisker vi snakket med, fisket med fire teiner stående innenfor terskelen og tett 

på sonen i fjor høst. Han kunne rapportere at han fikk 25 hummere under høstens 

hummerfiske innenfor Tranga/terskelen. Det er mange gode årsklasser av hummer som blir 

fisket opp i en sesong.   

https://drive.google.com/file/d/1iKiP4OC1Msq6Mw7K6JUpGEL79Atm2RHZ/view?usp=sharing


 

 

  

 

   
 

Når hummeren legger egg, vil disse flyte fritt i vannmassene.  Terskelen i Tranga vil da 

fungere som en barriere som til en viss grad vil hindre at egg/larver vil ha “fri flyt” ut av 

Tranga. 

Selve terskelen blir viktig for at flest mulig av larvene holde seg innenfor terskelen og 

bunnslår seg på tildekkingslaget. Dette vil sørge for ytterligere forsterkning av 

reetableringen av hummer innenfor i sonen/terskelen.   

HI skriver bl.a. dette om hummerlarver “etter klekking lever hummerlarvene fritt 

i vannmassene, og i denne perioden skifter den skall tre ganger. I det siste 

stadium er hummeren 15–20 mm lang og ligner en minihummer. På dette stadiet 

endrer larven svømmeatferd og søker mot bunnen for bunnslåing. 

Forsøk har vist at hummer kan bunnslå seg på grus, skjellsand og mudderbunn. 

Hva slags bunn den ville hummeryngelen egentlig foretrekker, vet vi ikke.” 

 



 

 

  

   
 

Vi vil også fortsette prosjektet med å merke alle husene for lettere å kunne dokumentere 

utviklingen fremover. 



 

 

  

 

   
 

Se link til film fra husene 2019.  

https://www.fjorden.org/2019/12/02/hummer-flytter-inn/ 

Takker for et flott samarbeide med Sandefjord Kommune v/Pål Abrahamsen - Rådgiver miljø 

 

Under bilder fra husene i indre fjord.  

 

 

https://www.fjorden.org/2019/12/02/hummer-flytter-inn/


 

 

  

 

   
 

 

 



 

 

  

 

   
 

 

 

 





 

 

  

 

   
 

 

  

Hummerhusene er 58L x 40B x 20H 

  



 

 

  

 

   
 

 

Skrevet om hummerhus: 

Oslo kommune stiller seg positiv til hummersone på 

Nesoddtangen: 

https://www.amta.no/nyheter/hummer/hummerfiske/oslo-

onsker-hummersonen-velkommen/s/5-3-

259771?amp%3Bns_fee=0&amp%3Bns_linkname=editorial.share

.article&amp%3Bns_mchannel=editorial.facebook&amp%3Bns_

source=editorial.facebook 

Fiska meir rundt hummarreservatet 

https://www.hi.no/hi/nyheter/2019/januar/fiska-meir-rundt-

hummarreservatet 

Rekordmye hummer i bevaringsområde - Tvedestrand 
https://forskning.no/havforskning-skall-og-

bunndyr/2014/11/rekordmye-hummer-i-bevaringsomrade 

 

Her ser du også HD livefeed fra hummerhuset utenfor 

Drøbak Akvarium: 

http://drobakakvarium.no/hummerkamera.html 

 

Krafttak for kysttorsken - Havforskningen 
https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-

havforskningen-2021-2 

https://www.amta.no/nyheter/hummer/hummerfiske/oslo-onsker-hummersonen-velkommen/s/5-3-259771?amp%3Bns_fee=0&amp%3Bns_linkname=editorial.share.article&amp%3Bns_mchannel=editorial.facebook&amp%3Bns_source=editorial.facebook
https://www.amta.no/nyheter/hummer/hummerfiske/oslo-onsker-hummersonen-velkommen/s/5-3-259771?amp%3Bns_fee=0&amp%3Bns_linkname=editorial.share.article&amp%3Bns_mchannel=editorial.facebook&amp%3Bns_source=editorial.facebook
https://www.amta.no/nyheter/hummer/hummerfiske/oslo-onsker-hummersonen-velkommen/s/5-3-259771?amp%3Bns_fee=0&amp%3Bns_linkname=editorial.share.article&amp%3Bns_mchannel=editorial.facebook&amp%3Bns_source=editorial.facebook
https://www.amta.no/nyheter/hummer/hummerfiske/oslo-onsker-hummersonen-velkommen/s/5-3-259771?amp%3Bns_fee=0&amp%3Bns_linkname=editorial.share.article&amp%3Bns_mchannel=editorial.facebook&amp%3Bns_source=editorial.facebook
https://www.amta.no/nyheter/hummer/hummerfiske/oslo-onsker-hummersonen-velkommen/s/5-3-259771?amp%3Bns_fee=0&amp%3Bns_linkname=editorial.share.article&amp%3Bns_mchannel=editorial.facebook&amp%3Bns_source=editorial.facebook
https://www.hi.no/hi/nyheter/2019/januar/fiska-meir-rundt-hummarreservatet
https://www.hi.no/hi/nyheter/2019/januar/fiska-meir-rundt-hummarreservatet
https://forskning.no/havforskning-skall-og-bunndyr/2014/11/rekordmye-hummer-i-bevaringsomrade
https://forskning.no/havforskning-skall-og-bunndyr/2014/11/rekordmye-hummer-i-bevaringsomrade
http://drobakakvarium.no/hummerkamera.html
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