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HØRING  2020/74003: BÆREKRAFTIG VERDISKAPING – REGIONALPLAN 
FOR INNOVASJON OG NÆRINGSUTVIKLING I VESTLAND 

 

Vi vil få komme med følgende innspill i høring: 

1) Det er nødvendig med og tid for en evaluering av grensene for 
bevaringsområde for hummer i Sognefjorden, og for justering av grensene i 
bevaringsområdet  Kvinnefossen – Tenninga som ligger i Nye Sogndal 
kommune.  

Viser til Sammendraget - Forslaget til bevaringsområde for hummer i de tidligere kommunene 
Luster, Lærdal, Aurland, Vik, Sogndal, Leikanger, Balestrand og Høyanger. Utarbeidet av 
Sognefjorden Vel 18.02.2018  

2) Grensene kan med fordel justeres slik at dette gjenåpner for et bærekraftig 
undervisningsfiske bl.a for maritim leirskole i området (som likevel tilbakesetter hummer ved 
bruk av fiskegarn) og som i 2018 fikk sitt geografiske fiskeområde redusert betydelig, med 
påfølgende resultat av økende fiskepress på gjenværende geografiske områder og 
resursgrunnlag – Bærekraftig vekselbruk etter gjeldende sesong. 

3) Videre må vi se på lokal tilhørighet i forhold til å utøve næringsfiske i Sognefjorden etter 
hummer. Det er lite hensiktsmessig og motiverende å innføre hummerbevaringsområder lokalt 
og på folkenivå, når fiskebåter fra andre landsdeler (som har tømt sitt eget område for 
hummer), og med ikke tilhørende næringsadresse i kommunene rundt Sognefjorden - Disse 
fartøyene høster nå årvisst og storstilt av overskuddet hummer fremskaffet i Sognefjorden 
som et resultat av lokalt bevaringsarbeid.  Lokale næringsfiskere skal kunne ha førsteprioritet 
– Lisensfiske kan lett gjøres vha elektroniske søknadsskjema og leveringsavtaler i forkant av 
sesong og slik vi har gjort dette i reguleringen av fisket etter leppefisk. 

 
4) Historikk: Mandat og tidligere prosess utført av Sognefjorden Vel har initiert å innføre 
bevaringsområde for hummer i Sognefjorden. Havforskningsinstituttet oppfordret interesserte 
kommuner til å ta initiativ til slike områder. Sogn regionråd koordinerte i sin tid dette 
arbeidet. Sognefjorden Vel hadde da den nødvendig kompetanse til å kunne utarbeide et 
forslag til bevaringsområde.  
Dette dokumentet (ligger å nettet) ble korrigert etter en prosess der de tidligere kommunene 
Luster, Lærdal, Aurland, Sogndal, Leikanger, Balestrand, Vik og Høyanger hadde meldt fra 
om at de ville være med i prosessen. 
Det ble høsten 2017 gjennomført innledende høringer. I begynnelsen av februar 2018 ble det 
derfor arrangert tre folkemøter i regionen, hvorpå de sentrale forandringene i rapporten som 
ble innarbeidet i forslaget, og som ble presentert med grunnlag i ulike ønsker og innspill som 
kom frem på disse høringene og møtene. 
 
Med hilsen: Tor Andre’ Balevik - Kaptein - STCW Instruktør - NCE Fjordguide 
                
KOPI: Joakim Systaddal - Tenesteleiar Nærings- og Samfunnsutvikling i Sogndal Kommune
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