
Utredning av hummerfredningsområde for Bærum
kommune
Marinreparatørene bekrefter at de vil  utføre utredningsarbeid av
hummerfredningsområder innenfor Bærums kommunes sjøareal med
avslutning 31.12.22 i tråd med kontrakt av 05.01.22, Saksnr: 22/58.
Nedenfor oppsummerer vi hva som inngår i bestillingen, hva kommunen må
bistå med, samt et forslag til framdriftsplan.

Arbeidet innebærer:
Analyse av kartdata
Registrering av hummerfiske i fjorden
Organisering og gjennomføring av 2 informasjons og innspillsmøter
Samtaler med interessenter
Vurdering av samlede opplysninger og utarbeidelse av rapport med forslag
til 1 eller flere fredningsområder, med koordinater.

Fremdriftsplanen nedenfor har som mål å kunne få til et vedtak før oppstart av
hummerfiske 2023. Den forutsetter at 8 uker er tilstrekkelig internt til å lage
saksframlegg og få forslaget politisk behandlet.
Arbeidet innebærer også møter med saksansvarlig i Bærum kommune. Disse er
ikke lagt inn i planen, men planlegges / legges  inn før oppstart.

Kartlegging av interessenter og informasjons- og innspillsmøter
Selv om et slikt utredningsarbeid ikke innebærer formelle høringsrunder er det å
få til en god dialog med innspill fra publikum / interessenter viktig i en slik
prosess.
Vi har lagt inn 2 åpne møter med publikum, men også dialog med enkelte
interessenter.
Følgende forutsettes det at oppdragsgiver kan stille opp med:

Hjelp til å kartlegge interessenter (organisasjoner) som skal bli underrettet
om arbeidet og invitert på informasjonsmøtene.
At informasjon om arbeidet og informasjonsmøtene kan spres via
kommunens informasjonskanaler
At kommunen stiller med lokale og enkel servering til informasjonsmøtene.
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Prøvefiske
Nederste punkt gjelder prøvefiske av hummer. Vi anbefaler at
hummerfredningsområdet følges opp for å måle effekten av fredningen. Det har
både en verdi for fagmiljøene som arbeider med dette, men kanskje først og
fremst en mulighet til å vise publikum effekten av fredning. Prøvefisket kan
gjennomføres f eks av en skoleklasse med alternativt undervisningstilbud, eller
ved hjelp av kommunens ressurser. Marinreparatørene har med bistand fra
Havforskningsinstituttet utarbeidet en metode for prøvefiske, der også bifangst
registreres, som gjør det mulig på en enkel måte å kartlegge utvikling av
biologisk mangfold på ulike plasser i fjorden.  Marinreparatørene kan gjerne bistå
ved eventuell søknad prøvefiske, opplæring i selve prøvefisket og eventuelt
bistand under aktiviteten.

Forslag til fremdriftsplan Hummerfredning Bærum

Pressemelding / innkalling til informasjonsmøte 1 Uke 39

Registrering sjø / sammenfatte kartinfo. Uke 40-42

Informasjonsmøte 1 Uke 43 (kveldstid)

Vurdere innspill og utarbeide alternativer. Uke 44

Møte med interessenter Uke 44-46

Innkalling infomøte 2 Uke 45

Feltarbeid - siktlinjer. Utarbeide utkast grenser Uke 46-47

Infomøte 2 Uke 49 (kveldstid)

Levering ferdig rapport Uke 50

Saksframlegg, politisk behandling Uke 1 - 8 (2023)

Innsending nominasjonssøknad, Fiskeridirektoratet Uke 9

Saksbehandling / høringsrunde Fiskeridirektoratet Uke 10-38

Søknad eventuelt prøvefiske Uke 34
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