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Opbevaring og salg af levende hummere 
 
 
Kære …. 
 
Vi skriver til jer, fordi Dyrenes Beskyttelse løbende modtager mange henvendelser fra forbrugere, 
der er bekymrede for velfærden for de levende hummere, som de ser ligge til salg i 
dagligvarebutikker, fiskehandlere og restaurationer.   
 
Opbevaring og salg af levende hummere er for Dyrenes Beskyttelse en mærkesag, hvorfor vi 
sætter ekstra fokus på hummerens velfærd på de tidspunkter af året, hvor der spises flest 
hummere: om sommeren i grillsæsonen og igen op til nytår.   
 
Men da hummere sælges året rundt, ønsker vi at gøre opmærksom på de dyrevelfærdsmæssige 
problemstillinger, som vi ser ved opbevaring og salg af levende hummere.  
 
Hummere er – som andre dyr – levende og sansende væsener, som kan føle og reagere på indtryk 
fra deres omgivelser, ligesom forskning peger i retning af, at krebsdyr (her under hummere) kan 
føle smerte.   
 
Hummere er desuden territorielle dyr, der i deres naturlige miljø forsvarer deres hule mod 
artsfæller. Hvis de bringes tæt sammen uden mulighed for at flygte, indebærer det kampe, der 
kan ende med, at hummerne skader hinanden.  Når hummere opbevares i akvarier med bundne 
klosakse, hvor de ligger tæt sammen med andre hummere, er det derfor en situation, som er 
hummernes natur meget fjernt dels pga. at de ikke kan bevæge sig, ikke kan udføre deres 
naturlige adfærd, og fordi de er tvunget til at være tæt på artsfæller, der normalt udgør en fare 
for dem. Den situation må formodes at stresse og smerte hummerne.   
 
Dyrenes Beskyttelse finder på den baggrund, at levende hummere ikke bør opbevares og sælges i 
den danske detailhandel og restaurationsbranchen. Vi foreslår i stedet, at I tilbyder jeres kunder 
at købe hummere som er aflivet dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt umiddelbart efter fangst. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Britta Riis 
Direktør  
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