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Før utsetting av husene ble det foretatt fire rekognoseringsturer med kartlegging av 
dybder og bunnforhold. Områdene som ble valgt i indre og ytre Sandefjords fjorden vises 
på kartutsnittet på neste side.  

I første fase har vi totalt satt ut 23 hummerhus i ytre del av fjorden som er en blanding av 
små og store hus. Selve utsettingen av husene har vist seg å være mye mer krevende enn 
først antatt, på grunn av variasjonen av dybder og terreng. Av samme grunn må noen av 
husene replassert på bunnen til våren.  

Samtidig med at dette arbeidet pågår, vil vi også strekke line mellom husene slik at det vil 
bli enkelt og sjekke om husene blir bebodd. Når dette arbeidet er utført, ser vi oss ferdige 
med utsettingen av hummerhus i Rørvika.  

Videre vil vi også sette ut hus nord for Rørvik i antatt samme antall.  

Arbeidet med utsetting av hus i indre fjord vil starte samtidig og vi planlegger mellom 35 
og 50 hus i indre fjord som en start.  

Prosessen med fredingssoner i indre og ytre fjord vil forhåpentligvis bli realisert i løpet av 
2019.  

Mottatt midler for 2018 har gått til innkjøp av foto og video utstyr til 
kartlegging/oppfølging, driftsmidler til båt, innkjøp av diverse utstyr og leie av utstyr/båt.  

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

 



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 

 

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 
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