
lntensiverer kampen mot «spekelsesfiske»: - Ser gang pâ 
gang at folk bevisst bryter loven 

Myndighetene tant 30 sakalte sp0kelsesgarn og -teiner tulle av fisk langs 

vestlandskysten. Naturvernforbundet frykter for hummerbestanden. - Klar 

milj0kriminalitet, sier Fiskeridirektoratet. 

KONTROLLERER: lnspekt0rene sjekker om garn og teiner er merket og om ftuktapningene har riktig 

st0rrelse. 
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Hundrevis av garn, teiner og ruser langs vestlandskysten ble kontrollert i en storstilt aksjon 

torrige uke. 

150 fiskeredskaper ble beslaglagt i l0pet av det tem dager lange toktet, som var et 

samarbeid mellom Fiskeridirektoratet, Kystvakten, Statens naturoppsyn og politiet. 



-120 av dem manglet merking eller riktige ftuktapninger, forteller Vega rd Oen Hatten,

kommunikasjonsradgiver i Fiskeridirektoratet. 

Under kontrollene ble det blant annet funnet forlatte havteiner fulle av fisk og 

hummer. Totalt fant de 30 garn og teiner med fangst i. 

- De bar tydelig preg av a ha ligget i sj<1>en lenge. Disse teinene er robuste, og kan

potensielt fiske for evig. 1 ett tilfelle var det ogsa hum mer i teinen, sier Hatten. 

Sâkalt «sp0kelsesfiske» er et 0kende problem, iftlge direktoratet. Garn og teiner 

kan bli liggende i ârevis, mens de fanger og tar livet av dyreliv pâ sj0bunnen. 

-Gang pa gang ser vi at folk gj<1>r lovbrudd helt bevisst. De tetter igjen ftuktapningene, og

setter ut umerkede hummerteiner utenfor sesong. Det er klar milj<1>kriminalitet, sier Hatten. 

ULOVLIG HUMMERFANGST: Hummersesongen starter fci,rst i oktober, og to hordalendinger kan vente seg 

straff for a ha oppbevart hum mer i teiner ved bryggen sin. 
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Dette er sp0kelsesfiske 

> Tapte fiskeredskap (garn, teiner, ruser) som fortsetter a fange og drepe marint liv.

> Fiskeredskap kan ligge i havet a fiske i 10-15 ar.



> Nar fiskene blir fang et i gamet, synker det til slutt ned til bunnen. Etter at fiskene d0r og ratner, ftyter

gamet opp til havoverftaten igjen, der det fortsetter a fiske.

Ki/de: SNL. 

Fare for hummeren: - Mâ slâs knallhardt ned pâ 

Hummeren er pa Norges r0dliste over truede arter, og WWF og Naturvernforbundet har 

lenge advart mot synkende bestand. 12008 ble det innf0rt strengere reg Ier for 

hummerfisket, med 0kt minstemal, fredning av rognhummer og krav om fluktapning i alle 

hummerteiner. 

Hummersesongen strekker seg kun et par maneder, avhengig av hvor du befinner deg i 

landet. 

Likevel advarte forskere i 2017 om at bestanden var ytterligere svekket etter regelendringen 

ti ar i forveien. 

- Vi ma fortsette â slâ knallhardt ned pâ tjuvfiskingen, samtidig som vi rydder opp

sptkelsesteiner, sier Arnodd Hâpnes, fagleder i Naturvernforbundet, til NRK. 

Forbundet mener fredning av hummerterritorium er den beste l0sningen for a fa bukt med 

problemet. 

- Nar du freder omrader sender du ut et signal. Det blir ogsa strengere sanksjoner og

h0yere terskel for a fiske ulovlig. Tjuvfiske av r0dlistede arter er alvorlig faunakriminalitet, 

sier Hapnes. 



PÀBUD: 1 fjor ble det pabudt a bruke «ratnetrad» i bomull, nettopp for a sikre seg mot at sp0kelsesteiner 

kunne ligge og fiske i arevis. Men ikke aile f0lger regelverket. 
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Regier for hummerfiske 

> Minstemal for hum mer skal VéEre basert pa totallengde (fra spissen av pannehornet til bakre kant av

midtre sv0mmelapp). (Minstemalet for hum mer er i hele landet 25 cm).

> Hummerteiner skal r0ktes minst en gang per uke.

> Det er rapporteringsplikt for hum mer som har vë:Ert oppbevart i sj0en i desember.

> Det er ikke lenger forbud for fritidsfiskere a sette krabbeteiner pa grunnere vann enn 25 meter.

> En hummerteine skal ha minst to sirkelformede ftuktapninger - én pa hver side av redskapet.

Apningen ma vë:Ere minst 60 millimeter. 1 tillegg skal aile teiner ha minst et r0mningshull, som holdes

lukket ved hjelp av en bomullstrad, som er nedbrytbar.

> Det er ikke krav om at hele teina er laget av nedbrytbar bomullstrad, traden skal virke slik at et panel i

teina ramier ut med tiden. Garnie teiner vil fortsatt kunne brukes ved a ettermontere bomullstraden.



Direktoratet har varslet flere aksjoner fremover. Forrige ukes aksjon ble avholdt mellom 

Austevoll og Masfjorden. 

To menn ble ogsa fersket i ulovlig hummerfiske. Teiner var plasserte like utenfor kaikanten. 

- Nâr noen fisker hummer i mai, skjer det med overlegg. Nâr de fisker pâ en truet

art, er det ekstra problematisk. Det er rett og slett trist, sier Hatten i 

Fiskeridirektoratet. 

De hadde en lignende aksjon i april. Da dro inspekt0rene opp over 200 ulovlige redskaper 

i l0pet av tre dager. 21 av tilfellene resulterte i politisak. 

ADVARER: Fiskeridirektoratet har varslet ftere aksjoner mot ulovlig fiske fremover. - Det er klar 

milj0kriminalitet, sier Vega rd Oen Hatten. 
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- Rett og slett trist




