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SAK 24/2015                                                                                        

 

 

REGULERING AV FISKET ETTER REKER I 2016 

 

 

A) REGULERING AV FISKET ETTER REKER VED GRØNLAND I 2016 
 

 

1 SAMMENDRAG   

 

 

Forutsatt at Norge etter kvoteforhandlingene med EU blir tildelt en rekekvote ved Grønland i 

2016, foreslår Fiskeridirektøren en videreføring av gjeldende reguleringsopplegg. Kvoten kan tas 

i ICES område XIV og Va innenfor Grønlands økonomiske sone. 

 

Fiskeridirektøren foreslår å gå bort fra kravet om at fartøyene må ha vært i fiske i minst ett av de 

siste seks årene.  

 

 

2 FISKET I 2014 

 

 

I 2014 var det 11 fartøy som fylte vilkårene for deltakelse i rekefisket ved Grønland. 

Den disponible norske kvoten var 2 550 tonn reker.  

 

Ingen norske fartøy deltok i fisket etter reker ved Grønland i 2014.  

 

 

3 FISKET I 2015 

 

 

Inneværende år har norske fartøy hatt en disponibel kvote på 2 550 tonn reker i angjeldende 

område.  

 

I alt 11 fartøy fyller nå vilkårene for å delta i dette fisket. Fartøyene må i tillegg til  generell 

reketråltillatelse også ha en spesiell adgang til å delta i fisket etter reker ved Grønland. For å 

opprettholde deltakeradgangen i fisket ved Grønland har det vært krav om deltakelse i fisket i ett 

av de fem siste årene. Etter anmodning fra næringen ble deltakerkriteriene for inneværende år 

endret, slik at det nå har vært tilstrekkelig at fartøy har deltatt i ett av de seks siste årene. Dette 

har imidlertid ikke avhjulpet den reelle deltakelsen i fisket, se tabell 1. 

 

Fiskeridirektøren har ønsket i størst mulig grad å legge til rette for et fleksibelt 

reguleringsopplegg, slik at fartøyene skal kunne utnytte så stor del av kvoten som mulig. I 

likehet med de siste årene har fisket derfor fra årets begynnelse vært regulert som et fritt fiske 

innenfor totalkvoten på 2 550 tonn reker. Det ble heller ikke inneværende år fastsatt 

utseilingsfrist. 

 

  

  



Tabell 1 viser fisket i 2015 sammenlignet med tidligere år. 

 

 

Tabell 1: Kvoter, fangst og utnyttelse i årene 2005-2015 

År 
Kvote 

(tonn) 

Antall deltakende 

fartøy 

Fangst 

(tonn) 

Utnyttelse 

(%) 

2005 2 750 12 2 643 96,1 

2006 2 750 9 2 738 99,6 

2007 3 250 5 1 835 56,5 

2008 3 250 6 1 530 47,1 

2009 3 500 2 979 28,0 

2010 3 100 4 886 27,2 

2011 3 100 1 35 1,1 

2012 2 900 2 2 0,1 

2013 2 700 1 3 0,1 

2014 2 550 0 0 0 

2015 2 550 0 0 0 
Kilde: Fiskeridirektoratets kvotekontroll og Grønlands Fiskerilicenskontrol per 27. september 2015 

 

 

Tabellen viser at kvoteutnyttelsen har gått nedover i denne perioden, og per 27. september 2015 

har ingen deltatt i dette fisket.  

 

 

4 REGULERING AV FISKET I 2016 

 

 

Den disponible norske rekekvoten ved Grønland tildeles som nevnt i de årlige 

kvoteforhandlingene med EU. Kvoten vil ikke være fastsatt før disse forhandlingene er avsluttet, 

trolig primo desember.  

 

Dersom gjeldende vilkår om at fartøy faktisk må ha vært i  fiske i ett av de seks siste årene 

viderføres i 2016, vil dette innbære at flere fartøy vil miste adgangen til å delta i rekefiske ved 

Grønland, se tabell 1 ovenfor. Årsaken til den lave kvoteutnyttelsen skyldes ikke manglende 

interesse i næringen for å fiske reker i angjeldende område. Fisket har siden 2008 ikke gitt 

tilstrekkelig lønnsomhet til at fartøyene har funnet det regningssvarende å gå dit.  

Fiskeridirektøren kan ikke se at det foreligger hensyn som tilsier at aktivitetskravet bør  

opprettholdes, og vil tilrå at vilkåret om deltakelse i løpet av et nærmere angitt antall år, 

oppheves. Dette vil innebære at samtlige fartøy som har reketråltillatelse i tillegg til en spesiell 

adgang til å delta i fiske etter reker ved Grønland («Grønlandsreketrål»), opprettholder 

deltakeradgangen. Dette gjelder totalt 11 fartøy, jf ovenfor. Den generelle aktivitetsplikten for 

alminnelig reketråltillatelse berøres ikke av dette. 

 

 

Basert på erfaringene fra årets fiske og forutsatt at Norge for 2016 etter kvoteforhandlingene 

med EU tildeles kvote av reker i ICES områdene Va og XIV innenfor Grønlands økonomiske 

sone, vil Fiskeridirektøren tilrå at fisket gjennomføres som et fritt fiske innenfor totalkvoten.  

Dersom det tildeles rekekvote ved Vest-Grønland for 2016, vil Fiskeridirektøren fastsette 

reguleringsopplegget i samspill med Norges Fiskarlag. Aktivitetsplikten for å opprettholde 

deltakeradgang oppheves for fartøy som har deltatt i fisket etter 2008.    


