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SAK 19d/2020 
 
D) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NAFO-OMRÅDET 3M I 2021 
 
 
1  SAMMENDRAG  
 
Fra og med 2011 har reker i NAFO-området 3M vært underlagt et moratorium da bestanden har 
vært i dårlig forfatning.  
 
Bestanden har nå kommet seg noe, og det ble åpnet for et fiskeri i 2020. Fisket ble regulert ved å 
begrense antall fangstdøgn per part, heller enn ved kvotebegrensning. Per 13. oktober 2020 har 
ett fartøy fra Canada fisket 67 kilo reker på tre døgn og ett EU-fartøy fisket 10,8 tonn på 8 døgn. 
 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter reker i underområde 3M reguleres som et fritt fiske 
innenfor Norges tildeling av fangstdøgn.  
 
 
2 BESTANDSSITUASJONEN 
 
Bestanden har vist tegn til bedring siden 2014, og er nå over Blim. Det kan også se ut som om 
rekrutteringen har tatt seg litt opp de siste årene. 
 
Vitenskapskomiteen i NAFO anbefaler at totalt uttak av reker i 3M i 2021 ikke bør overstige 
2009-nivået på 5 448 tonn. 
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Figur 1: Fangst og bestandssituasjon (fangst og anbefalt uttak i øvre venstre panel; estimert 
biomasse i øvre høyre panel; utnyttelsesrate (indeks) i nedre venstre panel; rekrutteringsindeks i 
nedre høyre panel) 

 
Kilde: NAFOs vitenskapskomites kvoteråd for 2021 
 
 
3  TIDLIGERE REGULERING OG AVVIKLING AV FISKET 
 
Fisket etter reker i NAFO-området 3M har, i tillegg til en begrensing i antall fiskedøgn, vært 
regulert med påmelding, tekniske reguleringer, rapportering og observatørordning.  
 
I 2010 fikk 32 fartøy tillatelse til å fiske i 3M i totalt 992 fiskedøgn. Det ble ikke fisket reker i 
2010. 
 
Tabell 1 viser innmeldt fangst og deltakelse av norske fartøy i årene 1993-2020.  
 
 
Tabell 1: Fangst og deltakelse i 3M i årene 1993 – 2020 
År  Fangst (tonn) Antall fartøy Antall fiskedøgn 
1993   7 255 22 1 388 
1994   8 720 19 2 206 
1995   9 263 27 2 166 
1996   6 191 15 1 550 
1997   1 738 2 327 
1998   1 315 2 211 
1999   2 727 2 397 
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2000 3 007 5 390 
2001  13 284 15 1 760 
2002 11 554 11 1 313 
2003  22 019 11 1 786 
2004 10 981 7 984 
2005 328 2 23 
2006 433 2 32 
2007 2 039 2 104 
2008 321 1 31 
2009 0 0 0 
2010 0 0 0 
- - - - 
2020 0 0 0 

Kilde: Fangstrapporter til Fiskeridirektoratet 
 
 
Fartøy som skal delta i fisket i NAFO-området må ha observatør om bord. Fiskeridirektoratet 
planlegger å engasjere et kanadisk firma for å stille observatører til disposisjon om bord på 
norske fartøy. Kostnadene belastes det enkelte fartøy. 
 
Fartøy som rapporterer elektronisk kan redusere observatørdekningen til 25 % av den tiden 
fartøyet er i NAFO-området.  
 
 
4  REGULERING AV FISKET I 2021 
 
På årsmøtet i oktober 2020 vedtok NAFO å åpne fiskeriet med innsatsbegrensning målt i 
fangstdøgn. Norge er tildelt 496 fiskedøgn – hvorav 25 er overført til Ukraina – slik at Norge har 
471 disponible fiskedøgn i 2021. Fiskeridirektoratet foreslår å åpne for et fritt fiske innenfor 
antall fangstdøgn tildelt Norge. 
 
Det er i utgangspunktet tillatt å bruke oppsamlingspose ved fiske etter reker i NAFO-området 
3M. For å unngå bifangst av andre arter, spesielt torsk som vil gå til belastning av Norges kvote, 
foreslår Fiskeridirektoratet å forby bruk av oppsamlingspose i fisket etter reker i NAFO området 
3M i 2021. 
 
Fiskeridirektøren vil vise til betydningen av å utnytte fiskerettighetene i NAFO-området. 
Reguleringsopplegget bør derfor være mest mulig fleksibelt for å legge til rette for at den norske 
adgangen til å fiske i størst mulig grad utnyttes. 
 
 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy med reketråltillatelse kan fiske etter reker i NAFO-området 
3M i 2021 under en totalbegrensing på 471 fangstdøgn. 
 
 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy som ønsker å delta i fisket etter reker i NAFO-området 3M i 
2021, må sende skriftlig påmelding til Fiskeridirektoratet. 
 
 



 4 

Fiskeridirektøren foreslår at bruk av oppsamlingspose i fisket etter reker i NAFO-området 3M i 
2021 forbys. 
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