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Forslag til regulering av fisket etter reker nord for 62°N i
2021
1 Innledning
Reguleringen av fisket etter reker nord for 62°N i 2021 ble sendt på skriftlig
høring den 15. oktober 2020. Det ble ikke gjennomført ordinært reguleringsmøte
på grunn av restriksjonene i forbindelse med Covid-19. Sakspapirene og
skriftlige innspill er tilgjengelig på www.fiskeridir.no. Fiskeridirektoratet har
gjennomgått alle innspill, men vil av praktiske årsaker bare gjengi sentrale
momenter av betydningen av Fiskeridirektørens forslag. For en nærmere
redegjørelse av de skriftlige innspillene og grunnlaget for Fiskeridirektørens
forslaget til regulering vises det til disse i sin helhet.
Det ble gjennomført konsultasjon med Sametinget i forkant av utsendelse av
høringen. Det vises i denne anledningen til innspill som ligger ved
saksdokumentene på Fiskeridirektoratet hjemmesider.
Fiskeridirektøren anbefaler at hovedlinjene i gjeldende regulering videreføres i
2020, med den endring av det åpnes for et prøvefiske i en del av
Porsangerfjorden og en økning i antall tillatte teiner i Tana- og Porsangerfjorden
ved fiske etter reker. Det vil også fastsattes en totalkvote for fangst av reker i
Tana- og Porsangerfjorden.

2 Regulering av fisket etter reker nord for 62°N i 2021
Norges Fiskarlag ber om at fisket etter reker fortsatt reguleres som et fritt fiske i
Barentshavet og oppfordrer myndighetene om at ha en konstruktiv tilnærming
rundt prosessene for å sikre MSC-sertifisering. Norges Fiskarlag etterlyser like

regler for norske og utenlandske trålere som fisker reker i Smutthullet, herunder
bruk av sorteringsrist og oppsamlingspose, og det vises til deres innspill i
NEAFC-forhandlingene. Norges Fiskarlag viser til at de ikke har fått tilbakemelding
på tidligere henvendelser om forslag til endringer i reguleringen av fisket i
Barentshavet og lokale reguleringer.
Fiskarlaget Nord ber i sitt høringsinnspill om at det vurderes å permanent fjerne
bestemmelsene om nattestengning ved rekeråling i fjordene i tidligere Finnmark
fylke. Ved en fjerning av nattestengningen må fiske følges nøye og nødvendige
tiltak innføres for å sikre et bærekraftig uttak. Dersom nattestengningen ikke
fjernes bes det om at inneværende års unntak i Laksefjorden videreføres så
lenge det er logistikkutfordringer i forbindelse med Covid-19 pandemien.
Norges Kystfiskarlag uttaler i høringsinnspillet at for å øke fisket etter reker i
Barentshavet må det reguleres som et åpen fiskeri for fartøy under 28 meter og
viser til høringen fra 2018 om alternative tiltak for å øke fisket etter reker med
trål i Barentshavet.
Fiskeridirektøren viser til at det skal gjennomføres et arbeid ved å gjennomgå
lokale reguleringer, og vil i denne sammenheng vurdere nattestengingen i
Laksefjorden. Innspill om rekefisket i Barentshavet må behandles i andre
sammenhenger.

2.1 Regulering av fisket etter reker i Tana- og Porsangerfjorden
Åpning av ytre Porsangerfjorden for reketråling
Fiskeridirektøren forslår i høringsnotatet å åpne for et prøvefiske med reketrål
mellom terskelen nord for Lille-Tamsøya i Porsangerfjorden til en rett linje fra
Helnes fyr til Sværtholtklubben. Fiskeridirektøren foreslår å fastsette en totalkvote
for fangst med reketrål på 40 tonn i ytre Porsangerfjorden. Det foreslås også at i
tillegg til gjeldende bifangstbestemmelser, så tillates det inntil 50 individer av
lodde per 10 kg. reker. Det vises til høringsdokumentet for bakgrunnen for
forslagene.
Sjømatbedriftene uttaler i innspillet at de ikke har merknader og støtter
Fiskeridirektørens forslag.
Fiskarlaget Nord støtter at den indre delen av Porsangerfjorden forblir stengt slik
at dette området bare er tilgjengelig for teinefiske etter reker. Det gis støtte til at
den midtre del av Porsangerfjorden forbeholdes prosjektet «Porsanger tilbake i
livet». Videre støtter Fiskarlaget Nord et prøvefiske i ytre Porsangerfjorden under
forutsetning av at det iverksettes undersøkelser for å tallfeste skader på
kongekrabbe og sårbare habitater, og at fisket følges tett og at fangstdata blir
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fortløpende analysert slik at det ikke risikeres at fisket må stoppes over lengre
perioder. Det må settes av egne områder for reketrål og teiner for å unngå
redskapskonflikter.
Fiskarlaget Nord mener det kan fastsettes en totalkvote på 40 tonn, men at det bør
åpnes for reketrål uten begrensninger i kvantum fordi tråling etter reker
begrenser seg selv hvis fangstene blir små. Fiskarlaget Nord støtter forslaget om
bifangst- og innblandingsbestemmelser. Fiskarlaget Nord uttaler avslutningsvis at
det må gjennomføres en kartlegging av Tanafjorden for å kunne vurdere en
åpning for reketråling. Alternativt bør Tanafjorden åpnes i et begrenset område
øst for en linje fra Segelneset til Langfjordodden, og til Digermulen.
Norges Kystfiskarlag mener en delvis åpning av Porsangerfjorden må veies
særskilt opp mot kysttorskvernet og faren for innblanding av torsk. Dersom det
åpnes for et prøvefiske må det være under forutsetning av at
Havforskningsinstituttet finner det forsvarlig og at det blir krav om inspektør om
bord. Bifangst må ikke overstige 5 fiskeyngel og 10 individer av lodde pr. 10 kg.
reker.
Bivdu uttaler i sitt høringsinnspill at forbudet mot trålfiske etter reker i Tana- og
Porsangerfjord må opprettholdes. Bivdu ber om at det i områder hvor det foregår
et teinefiske ikke åpnes for fiske på samme bestand med reketrål.
Fjordfiskenemnda støtter Havforskningsinstituttets tilrådning om å ikke åpne
Tanafjorden og den innerste delen av Porsangerfjorden. Fjordfiskenemnda
forutsetter at berørte kommuner og lokale fiskere blir konsultert dersom
forvaltningen åpner for reketråling i ytre Porsangerfjorden. Videre forstås
Fjordfiskenemnda slik at reketråling og teinefiske etter reker ikke kan foregå i
samme område.
Sametinget ber om at dagens fangstforbud mot trålfiske etter reker i Tana- og
Porsangerfjorden opprettholdes. Sametinget uttaler i innspillet at i området hvor
det fanges reker med teiner må det ikke samtidig åpnes for reketrål.
Det vises før øvrig til høringsinnspillene.
Fiskeridirektøren konstaterer at noen av høringsinstansene støtter en åpning av
ytre Porsangerfjorden for reketråling, mens andre ber om at fjorden forblir
stengt i sin helhet. Sametinget og Bivdu ønsker å beholde både Tana- og
Porsangerfjorden stengt. Fjordfiskenemda, Fiskarlaget Nord og Norges Kystfiskarlag
synes å støtte en åpning av ytre Porsangerfjorden for reketråling på gitte vilkår.
Sjømatbedriftene støtter Fiskeridirektørens forslag. Fiskarlaget Nord, Bivdu,
Fjordfiskenemda og Sametinget mener det må avsettes egne tider eller områder for
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reketråling og fangst med teiner. Fiskarlaget Nord har i tillegg kommentert at det
må gjøres nærmere undersøkelser i Tanafjorden for å vurdere om den skal åpnes
for reketråling.
Fiskeridirektøren har etter en nærmere vurdering kommet til at forslaget i
høringsdokumentet i stor grad vil kunne ivareta de vilkårene som fremkommer
fra høringsinstansene for å åpne ytre Porsangerfjorden for reketråling. Det er
ikke kjent at det drives et utstrakt teinefiske etter reker i området hvor det kan
være aktuelt å gjennomføre reketråling. Dersom det skulle oppstå
redskapskonflikter med teinefiske etter reker vil dette kunne rapporteres
gjennom prøvefisket. Fiskeridirektøren vil til neste år be Havforskningsinstituttet
om å gjennomføre undersøkelser for å kunne vurdere om deler av Tanafjorden
kan åpnes for reketråling.
Fiskeridirektøren har i etterkant av høringsrunden fått en henvendelse fra
Sametinget om å bli orientert når det er fastsatt en prøveordning for reketrål i ytre
Porsangerfjorden. Fiskeridirektøren vil derfor orientere Sametinget når ordningen
med prøvefiske er fastsatt.
Fiskeridirektørens tilrådning:
Fiskeridirektøren opprettholder sitt forslag og vil åpne for et prøvefiske med
reketrål i ytre deler av Porsangerfjorden for fartøy som har fått tillatelse etter
søknad.
Fiske etter reker med teiner
Fiskeridirektøren foreslår i høringsdokumentet å øke antall tillatte reketeiner pr.
fartøy eller pr. person fra 100 teiner til 150 teiner i Tana- og Porsangerfjorden.
Fiskeridirektøren foreslår også å fastsette en totalkvote for teinefiske etter reker på
20 tonn i indre Porsangerfjorden og at det stilles krav om rapportering av
fangstdata i teinefisket etter reker. Det vises til høringsdokumentet for en
nærmere redegjørelse for forslagene.
Sjømatbedriftene uttaler i innspillet at de ikke har merknader og støtter
Fiskeridirektørens forslag.
Sametinget og Bivdu foreslår å øke antall tillatte teiner opp til 250.
Det vises før øvrig til høringsinnspillene.
Fiskeridirektøren har vurdert innspillene til teinefisket etter reker i Tana- og
Porsangerfjorden. Sett i lys av anbefalingene fra Havforskningsinstituttet sin
rapport finner Fiskeridirektøren at det er rom for å øke antallet teiner pr. fartøy og
pr. person til 250. Videre mener Fiskeridirektøren at totalkvoten på 20 tonn skal
gjelde for statistikkområde 03-24. Dette er nødvendig for å kunne holde oversikt
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over hvor det blir fisket reker med teiner. Dersom det viser seg at totalkvoten på
20 tonn er beregnet oppfisket vil Fiskeridirektoratet stoppe fisket.
Fiskeridirektørens tilrådning:
Fiskeridirektøren opprettholder forslaget, med den endring at det tillates inntil 250
teiner pr. person og pr. fartøy i direktefiske etter reker i Tana- og
Porsangerfjorden. Videre vil totalkvoten på 20 tonn for teinefiske begrenses til
statistikkområde 03-24.

Forslag til forskrift
Fiskeridirektøren vil på bakgrunn av det som er fremkommet ovenfor gjennomføre
følgende forskriftsendring for regulering av fisket etter reker nord for 62°N.

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen
Fastsatt av Fiskeridirektoratet …. desember 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008
nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, jf.
forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98. I forskrift
22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende
endringer:

I
§ 33 femte ledd (endret) skal lyde:
Ved fiske etter reker med teiner kan det ikke samtidig i innenfor
statistikkområde 03-24 i Porsangerfjorden og innenfor statistikkområde 03-05 i
Tanafjorden benyttes mer enn 250 teiner per fartøy og per person.
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter reker med teiner i statistikkområde
03-24 i 2021 når det i løpet av året beregnes oppfisket 20 tonn i dette fiskeriet.

II
Forskriften trer i kraft 1. januar 2020
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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