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Reguleringsmøtet sak 19/2020 -Sametingets forslag til regulering 
av reker nord for 62°N 

 

Sametinget arbeider for å sikre kyst- og fjordbefolkningens historiske rettigheter til fiske og 
bevaring av det materielle grunnlaget for det samiske folk, gjennom å tilrettelegge og styrke 
næringsgrunnlaget for fiskerne og mottaksanleggene i det samiske fiskerirettighetsområdet 
(SFR- området)1.  
 
I samiske områder består mesteparten av fiskeflåten i dag av mindre fartøy. Sametinget vil 
ivareta og sikre driftsgrunnlaget for fiske i 2021 gjennom å legge til rette for å oppnå levelig 
økonomi og gode forvaltningsordninger som er bærekraftige, forutsigbare og langsiktige. 
Sametinget viser for øvrig til Nærings- og fiskeridepartementets bestilling av 13.10.2020, 
om å særlig synliggjøre konsekvensene av reguleringene for fiskere i sjøsamiske områder. 
 
Sametingets forslag til regulerin: 
 

- Dagens fangstforbud mot trålfiske etter reker i Tana- og Porsangerfjorden 
opprettholdes. 

 
- I områder hvor en fisker med teiner etter reker, skal det ikke åpnes for fiske på 

samme bestand med reketrål. 
 

- I teinefiske etter reker i Tana- og Porsangerfjorden kan hvert merkeregistrert fartøy 
fiske med opptil 250 teiner 

 
Sametinget tar forbehold om å komme med ytterligere forslag i konsultasjonen som blir 
gjennomført. 
 
 
Bakgrunn 
Trålfiske etter reker er en fiskemetode som i mange områder er svært omstridt. Grunnen er 
at trålfiske påvirker naturen ved at fangstmetoden fortsatt beskatter yngel, småfisk og setter 
unødvendige miljø- og klimaavtrykk.    
 

                                                      
 
1    SFR-området har tidligere blitt betegnet som STN-området, og omfatter hele Finnmark, samt kommunene: Balsfjord, 
Evenes, Gratangen, Hamarøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lavangen, Lyngen, Nordreisa, Salangen, Skjervøy, 
Storfjord, Sørreisa, Narvik, Tjeldsund og Tromsø. 
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Teinefisket etter reker er et åpent fiskeri som ikke har noen områdebegrensninger. 
Gjennom forsøksfiske i Varanger, Tana- og Porsangerfjorden har en utviklet nye teiner, og 
med dette oppnådd et bærekraftig rekefiske med svært høy verdiskapning per kilo fangst. 
Bifangsten i reketeinefisket er forsvinnende liten, og det som er av bifangst settes 
umiddelbart ut i sjøen igjen. Klimautslippene er lave og miljøavtrykkene etter teinefiske (her 
reker) er ikke registrerbare. I forsøksperioden har markedet vist stor interesse for kjøp av 
levende teinefangede reker, med dobbelt pris per kg til fisker. For å kunne oppnå et 
tilfredsstillende økonomisk resultat i fisket med teiner, er en imidlertid avhengig av å kunne 
drive dette fisket med et tilstrekkelig antall teiner, uten forstyrrelser og konkurranse fra 
andre redskapsgrupper. 
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Anne-Marie Gaino Inge Arne Eriksen 
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ealáhus/næring 
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