Sak 18/2016

B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I 2017 I NORDSJØEN OG
SKAGERRAK I 2017
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SAMMENDRAG

Fiskeridirektøren foreslår at det innføres deltakerregulering for fartøy under elleve meter i
samsvar med forslag fra Norges Fiskarlag.
Fiskeridirektøren foreslår ellers en videreføring av reguleringsopplegget for inneværende år.
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FISKET I 2015

Norske fartøy kunne i 2015 fiske inntil 2 790 tonn reker i Nordsjøen og 3 556 tonn reker i
Skagerrak. Rekene i Nordsjøen og Skagerrak tilhører imidlertid samme bestand og i
kvotesammenheng blir dette regulert som ett område med samlet kvote på 6 346 tonn. Kvotene
ble etter forslag fra næringen fordelt likt over de tre periodene; argumentet var endret
fiskemønster.
Det ble fisket mer enn normalt tidlig på året, og som et alternativ til å stenge fisket i første
periode ble starten av andre periode forskjøvet fra 1. mai til 6. april. En samlet næring sto bak
forslaget.
200 fartøy deltok i fisket, hvorav 104 fartøy var under 11 meter største lengde.
Norske fartøy fisket 6 359 tonn reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2015; et overfiske på 0,2 %
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3.1

FISKET I 2016
KVOTER OG REGULERINGER I 2016

Norske fartøy kan i 2016 fiske inntil 4 703 tonn reker i Nordsjøen og 5 689 tonn reker i
Skagerrak. Rekene i Nordsjøen og Skagerrak tilhører imidlertid samme bestand og i
kvotesammenheng blir dette regulert som ett område med samlet kvote på 10 337 tonn, en
økning på 62 % sammenlignet med 2015. Kvotene ble fordelt likt over de tre periodene.
Opprinnelig var totalkvoten satt til 10 282, men avsetningen til forskning ble redusert fra 110 til
15 tonn i desember 2015.
Den samlede kvoten på 10 337 tonn ble fra årets start regulert med periodekvoter og med
maksimalkvoter til det enkelte fartøy etter følgende ordning:
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Tabell 1: Periodekvoter og maksimalkvoter ved starten av 2016
Periode
1. januar – 30. april
1. mai – 31. august
1. september – 31. desember

Periodekvote
3 449 tonn (33,3%)
3 449 tonn (33,3%)
3 449 tonn (33,3%)

Maksimalkvote
34 tonn
34 tonn
34 tonn

Kvotene har blitt justert i løpet av året; dette blir beskrevet nærmere i kapittel 3.3.
Fartøy under 20 meter største lengde kan fortsette fisket innenfor et garantert kvantum på 7 tonn
i hver av de tre periodene selv om periodekvotene er oppfisket.
Det er ikke tillatt å drive rekefiske på søn- og helligdager sør for 62°N.

3.2

DELTAKELSEN I FISKET I 2016

Fra og med 1998 har det vært en begrensning i adgangen til å delta i rekefisket sør for 62°N for
fartøy over 11 meter. Per 28. september har til sammen 196 fartøy deltatt i rekefisket i 2016,
hvorav 96 fartøy er over 11 meter, en liten økning fra 2015. Tabell 2 viser den fylkesvise
deltakelsen i rekefisket.

Tabell 2: Fylkesvis deltakelse i rekefisket i Nordsjøen/Skagerrak.
2011

Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Nord-Trøndelag
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Telemark
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Sum
Herav under 11 m
Herav under 20 m

2012

3
29
1
10
4
1
1
2
48
4
19
40
23
33
218
98
189

2013

2014

2015

2016

4
27

3
30

2
24

2
28

2
27

8
3
1

10
3
1

12
2
1

12
3
1

15
2
2

3
37
1
18
37
22
34
195
91
170

2
36
1
16
33
22
30
187
94
163

2
40

4
38
1
17
42
22
30
200
104
173

4
35
2
12
36
27
32
196
100
166

14
36
20
31
184
97
159

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og Konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet per 28. september 2016

2

3.3

UTVIKLINGEN I FISKET I 2016

Ved årets start var totalkvoten 10 337 tonn, med 3 449 tonn per periode og maksimalkvoten var
på 34 tonn per periode.
29. april ble periodekvotene endret til, i kronologisk rekkefølge, 34, 30 og 30 tonn. Dette var for
å ta høyde for at ICES den 18. mars reduserte anbefalt TAC fra 21 500 til 13 721 tonn, og at
norsk totalkvote antageligvis ville måtte reduseres senere på året.
3. juni ble totalkvotene redusert til 9 317 på bakgrunn av den oppdaterte anbefalingen fra ICES
og etter samtaler med EU. Dette førte til følgende oppdatering av

Tabell 1:

Tabell 3: Oppdaterte gruppekvoter og maksimalkvoter per 3. juni 2016
Periode
1. januar – 30. april
1. mai – 31. august
1. september – 31. desember

Periodekvote
3 449 tonn
2 922 tonn
2 922 tonn

Maksimalkvote
34 tonn
28 tonn
28 tonn

12. juli ble maksimalkvoten for andre periode oppjustert til 32 tonn, og 8. september ble
maksimalkvoten for tredje periode oppjustert til 32 tonn for å legge til rette for full utnyttelse av
periodekvotene.
Figur 1Feil! Fant ikke referansekilden. nedenfor viser utviklingen i rekefisket i 2016
sammenlignet med årene 2011-2015. Per 28. september er det til sammen fisket 6 112 tonn av
totalkvoten på 9 317 tonn. Dersom fisket i 2016 tilsvarer – andelsvis – fisket i foregående år
ligger det an til at kvoten blir oppfisket: det er tatt høyde for usikkerhet og at fisket ikke bør
stoppes i desember av hensyn til levering av ferske reker til jul.
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Figur 1: Fangst i tonn fordelt på perioder
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Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret i Fiskeridirektoratet per 28. september 2016. Periodene i 2015
gikk fra 1. januar til 5. april, 6. april til 16. august og 17. august til 31. desember; dette er ikke reflektert i data.

Figur 2 illustrerer at det i begynnelsen av inneværende og foregående år har hatt en høyere
fangsttakt sammenlignet med tidligere år. Dette skyldes flere forhold, blant annet uvanlig lite
uvær i perioden og en god tilgjengelighet.

Figur 2: Rullerende gjennomsnitt for fangst av reker

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret i Fiskeridirektoratet per 29. september 2016.

3.4

REAL TIME CLOSURE (RTC)

Nytt av året har det blitt innført RTC i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak. Forskrift 22.
desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen (utøvelsesforskriften) §47 lyder: «For å
begrense fisket av reker under minstemål kan Fiskeridirektoratet forby fiske etter reker i visse
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områder sør for 62° N dersom det ved fiske etter reker er større innblanding enn 15 % reke
under minstemål i antall i de enkelte fangster[…]» med mindre «[…] det er innmontert
seleksjonssystemer for utsortering av reker under minstemål.» Minstemålet for reker sør for
62°N ble samtidig økt til 7 cm.
I 2016 har det blitt foretatt tre stengninger: én i april i et område på Egersundbanken i Nordsjøen,
og to ganger i juni i Skagerrak. Alle hendelsene varte i én uke. For tilfellene i Skagerrak var det
mulig å fortsette fiske ved bruk av innmontert sorteringsristsystem i trål med minimum
spileavstand på 10mm – dette for utsortering av reker under minstemål.
Fiskeridirektoratet vil evaluere RTC stengningene, innblandingsprosent, størrelse av stengte
områder, fiske med seleksjonsinnretninger innmontert i trålen, minstemål osv på et møte med
næringen den 24. november.
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BESTANDS- OG KVOTESITUASJONEN I 2017

ICES sin beskrivelse av bestandssituasjonen og kvoteanbefalinger for 2017 foreligger ikke før i
mars 2017.
Kvoteforhandlingene med EU for 2017 er heller ikke påbegynt, og rekekvotene for 2017 for
Nordsjøen og Skagerrak er følgelig ikke fastsatt. I kvotesammenheng har man fordelt 30 % av
TAC til Nordsjøen og 70 % til Skagerrak. Norge har 100 % av TAC i Nordsjøen og 46,6 % av
TAC i Skagerrak.
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REGULERING AV REKEFISKET I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017

Hovedmålet med reguleringene i dette fisket er å legge til rette for å fiske opp den norske kvoten
samtidig som en unngår at fisket blir stoppet i løpet av året. Dette vil bidra til stabilitet i
markedet med en jevn tilgang på råvarer, noe som igjen bidrar til at fiskerne får en sikrere
avsetning for sin fangst og en best mulig prissituasjon.
Den norske kvoten av reker er i henhold til Skagerrakavtalen og EU-avtalen fordelt på to
kvoteområder. Rekene i de to områdene tilhører imidlertid samme bestand og det er ingen
biologisk begrunnelse for å regulere fisket separat for hvert område. I tillegg kommer det forhold
at det foregår stor trålaktivitet i grenseområdet, noe som medfører store praktiske problemer med
en særskilt regulering av fisket i hvert av områdene. Selv om det fastsettes kvoter særskilt for de
to områdene, har fisket siden 1998 vært regulert med felles periode- og maksimalkvoter.

5.1

PERIODEKVOTER

Ut ifra fiskemønsteret de senere år anbefales det å videreføre årets periodefordeling med en lik
andel på hver av de tre periodene. For å sikre bedre driftsplanlegging anbefales det at fartøy kan
forskuttere en periodekvote med inntil 10 % innad i året.
På grunn av manglende totalkvote for 2017 vil det ikke kunne forskutteres fiske i første periode
samme år.

Fiskeridirektøren foreslår å periodisere totalkvoten av reker i Nordsjøen og Skagerrak i tre
perioder i 2017 på fire måneder hver. Kvoten foreslås fordelt likt i de tre periodene.
Det foreslås videre at fartøy kan forskuttere periodens maksimalkvote i en påfølgende periode i
2017 med 15 %, med unntak av i første periode.
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5.2

MAKSIMALKVOTER

Fisket i 2015 og 2016 har vært godt sammenlignet med de foregående år. I 2016 ble
overreguleringen redusert for å unngå at fisket måtte stoppes.
Selv i fravær av kvoteråd fra ICES må vi som et minimum fastsette en maksimalkvote for første
periode. For å sikre oss mot overfiske av en potensiell lav totalkvote bør denne være relativt lav.
I fastsettelse av maksimalkvoter har fangstpotensialet til fartøy både i åpen og lukket gruppe blitt
hensyntatt. Derfor vil en eventuell lukking av fartøygruppen under 11 meter, som omtalt i 5.4, ha
liten effekt på størrelsen av disse.

Fiskeridirektøren foreslår at maksimalkvoten for fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i
2017 settes til 20 tonn.

Når totalkvoten for 2017 og fordelingen av denne fastsettes, vil Fiskeridirektøren foreslå
maksimalkvoter med overregulering som i starten av inneværende år.

Fiskeridirektøren foreslår å fastsette egne maksimalkvoter for hver av de tre periodene, slik det
har blitt gjort i tidligere år.

5.3

GARANTERT KVOTE PER FARTØY

Fartøy under 20 meter har et garantert kvantum på 7 tonn i hver av de tre periodene. Kvantumet
kan fiskes selv om periodekvoten eller totalkvoten er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektøren foreslår at fartøy under 20 meter største lengde kan fortsette fisket innenfor et
garantert kvantum på 7 tonn i hver av de tre periodene.

5.4

LUKKING AV FARTØYGRUPPEN UNDER 11 METER

Fartøy under 11 meter som i dag fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak gjør dette i åpen
gruppe. Norges Fiskarlag ønsker å lukke fisket for denne gruppen fra og med 2017. Norges
Fiskarlags landstyremøte av 11. mai 2016 foreslår følgende:


Fartøygruppen under 11 meter lukkes



For å kunne delta i lukket gruppe med fartøy under 11 meter må eier og høvedsmann må
være ført på blad B i fiskermanntallet.



Det settes krav om at fartøy (og eier) har fisket minst 3 tonn reker i ett av årene 2012,
2013, 2014 eller innen 18. september 2015
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Fartøy (og eier) som oppfyller adgangskriteriet og har landet mindre enn 8 tonn reker i
kvalifiseringsperioden gis en kvotefaktor på 0.5



Fartøy (og eier) som oppfyller adgangskriteriet og har landet 8 tonn reker eller mer gis
en kvotefaktor på 0.8



Totalkvoten fordeles etter følgende nøkkel:
- Over 11 meter (lukket gruppe) 77 % av periodekvote
- Under 11 meter (lukket gruppe) 20 % av periodekvote
- Åpen gruppe
3 % av periodekvote



Beholde dagens strukturkvotetak for fartøy over 11 meter



Det kan tillates forskuttert 15 % av maksimalkvote i en etterfølgende periode i samme år



Deltakeradganger som tildeles fartøy i ny lukket gruppe under 11 meter kan kun
overføres til – eller erstattes av – fartøy med faktisk lengde under 11 meter (i forbindelse
med fortsatt drift)



Krav om fiskemanntallsføring må gjelde fra den dato deltakeradgang skal tildeles. Det
må kunne være mulig å søke om overføring fra blad A til blad B innen kravet inntreffer.

Fiskeridirektøren foreslår at fartøygruppen under 11 meter lukkes fra og med 1. januar 2017, i
samsvar med forslag fra Norges Fiskarlag referert over.

Fiskeridirektøren foreslår videre at maksimalkvoten til fartøy under 11 meter fastsettes på
grunnlag av en kvotefaktor på henholdsvis 0.5 og 0.8. Fartøy som deltar i åpen gruppe tildeles en
fartøykvote på 3 tonn på årsbasis innenfor en avsetning på 3 % av kvoten.
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