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Viktig information till dig som
hummerfiskare

Vi vill härmed påminna om de nya regler som infördes inför förra årets

hummerpremiär. 

Samtliga som lämnar in hummer till premiärdagen kommer

automatiskt att vara med i lottningen. Kontakta gärna oss om du har

frågor eller funderingar kring detta. Vill du inte att din hummer skall

delta i lottningen så måste du meddela detta till oss. Här nedan hittar

du de nya regler som infördes 2021.

Information om
hummerpremiären

Inför förra årets premiär (2021) ville vi öka intresset ytterligare för vår
traditionsenliga hummerauktion. Eftersom en del konsumenter, och även
media, redan uppfattat hummerauktionen som en välgörenhetsaktivitet så vill
vi bekräfta och förstärka den känslan.

Den f iskare som levererar hummern kommer fortsatt få en ansenlig
summa pengar, och med det här upplägget så kommer f isket också få en
viktig givarroll. Vår förhoppning är att auktionen kommer få in ännu mer pengar
för en god sak.
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Val av välgörenhetsorganisation:

Vi har fått positiv respons på att valet av organisation blev Sjöräddningen då
pengarna även kommer f iskarna till godo. Vi kommer därför låta Sjöräddningen
bli en återkommande mottagare av den del av pengarna som skänks till
välgörande ändamål.

Regler:

Den f iskare som lottas fram som säljare av den första lådan hummer,
premiärhummern, får 10 000 kr av det budade beloppet samt 10% extra om
köpesumman överstiger 20 000 kr. Om köpesumman/slutbudet understiger 20
000 kr erhåller f iskaren 50% av beloppet. Resterande del av köpesumman
inklusive Göteborgs Fiskauktions provision går oavkortat till Sjöräddningen. 

För att delta i lottningen behöver du lämna hummern senast kl. 06.00. 

Lottningen:

En ceremoniell lottning i god tid innan auktionen, ca. 06.00, genomförs av
auktionspersonal under överinseende av köpare, media och eventuella
besökare.

Auktionen:

Den låda som lottats fram som nummer ett kommer att sättas upp på ett
separat podie så att alla kan se och buda.

Resterande lådor sätts ut i en rad i anslutning till premiärhummern så att det
f inns gott om plats både för att fortsätta auktionen av resterande lådor med
hummer men också för att lämna utrymme för eventuella intervjuer av
köparen till premiärhummern. 

För frågor & information

Ingen anmälan behöver alltså göras utan de yrkesfiskare som lämnar hummer
till premiärdagen den 27/9 senast kl. 6.00 kommer att vara med i lottningen.
Om du inte vill delta i lottningen behöver du alltså meddela oss detta. Om du
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Du får detta eftersom du sålt hummer hos
oss tidigare
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