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Deres refetanse

VI]RDERING AV MAKSIMALKVOTER I 2. OG 3. PERIODE I F'ISKET ETTER REKER
NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016
Norges Fiskarlag har i arbeidsutvalgsmøtet 27 . mai 2016 drøftet maksimalkvotene i 2. og
fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak, og fattet følgende vedtak:
<<Det

vises

til Fiskeridirektoratets henvendelse av

på maksimalkvotene

i2.

3

I

. periode

i

13. mai2016 med tilbakemelding angående nivået

og3. periode.

Etter at forskerne konkluderte med at bestandsuttaket må reduseres inneværende är,har det også vært
en prosess mellom EU og Norge som har medført at de to partene er enig om å redusere totaluttaket av
reker i 2016.
Dette skaper frustrasjoner hos fiskerne, som mener at de anslag som forskerne nå fremlegger, ikke kan
være riktige. Dette begrunnes både med utvikling i fangstratene og vurdering av bestandsutviklingen.
Det er også ulikheter mellom øst og vest i rekefisket, noe som blir tydeligere i et år der mange tiltak
blir iverksatt av myndighetene for at fisket skal kunne fremstå som bærekraftig. Frustrasjonen blir ikke
mindre når det først kommer et råd som tilsier en kraftig økning i totalkvoten, et råd som kort tid etter
gjennom en ny modell gir en større nedgang i totalkvoten.
Ved at fisket nå har vært i gang første periode, er det lite rom for å kunne fordele nedgangen på annen
måte enn å ta ned overreguleringen på maksimalkvoten. Utfordringen er å se hvor er behovet størst i
2016 for åL ha kvantum tilgjengelig for markedet. Enkelte uttaler at det må sikres at kvotene blir fisket i
de viktigste månedene for kokt reke i nærmarkedene, mens andre ikke ønsker en reduksjon av
maksimalkvotene nå. De mener det i stedet bør foretas en ny vurdering forut for siste periode.
Norges Fiskarlag mener det er nødvendig å ta ned overreguleringen allerede nå for å sikre at det blir et
større overfiske av totalkvoten i2016, med de komplikasjoner dette kan medføre for kommende år.

Det ideelle ville vært å opprettholde maksimalkvoten, men som materiale fra Fiskeridirektoratet viser
dette trolig ikke være tilstrekkelig for å holde fisket innenfor totalkvoten.

vil

Norges Fiskarlag tilrår at maksimalkvotene for 2. og3. periode settes ned til 28 tonn. Dersom
utviklingen i fisket skulle tilsi at det er grunnlag for å justere kvotene opp i løpet av 2. periode, må
dette gjøres umiddelbart.
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