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REGULERING AV FISKET ETTER REI(ER T2OI7
Norges Fiskarlag har i landsstyremøte 27. oktober 2016 drøftet regulering av fisket etter reker i2017
og fattet følgende vedtak:
Grønland

<I fisket etter reker ved Grønland, vil Norges Fiskarlag tilrä at fartøy som har konsesjon,
lisensieres fortløpende, og at fisket gjennomføres som fritt fiske.>

NAFO.
<<Norges Fiskarlag tar

til etterretning at bestandssituasjonen for reker i NAFO-områdene er slik

at

det ikke åpnes for et fiske i2017.>>
Reker Nordsjøen og Skagenak.

Kvoten av reker i Nordsjøen og Skagenak er et element i kvoteavtalen mellom EU og Norge. Det
er usikkerhet knyttet til bestandsstørrelse som følge av stort sprik mellom toktdata og fiskeridata,
og det vil derfor ikke foreligge noe kvote for 2017 før tidlig på året. Dette kan bli utfordrende for
å utarbeide et reguleringsopplegg som skal ta hensyn til hele 2017 og at det skal kunne værejevn

tilførsel av reke til markedet.
Norges Fiskarlag mener den gode dialogen som er blitt etablert mellom fiskere og forvaltningen
om en best mulig forvaltning av reker i Nordsjøen og Skagerrak videreføres. Dette inkluderer
både redskapsutvikling som ivaretar hensynet til god forvaltning, men også at det etableres et
regelverk som er likt for de nasjoner som har fartøy i fiske i disse områdene.
Arbeidet med å utforme forslag til nytt reguleringsopplegg ble gjennomført
og landsstyret vedtok i sak34116 blant annet:
Utvalget har følgende forslag

til framtidig regulering av fisket

i førstehalvär 2016,

etter reker sør for 62o N:

. Fartøygruppen under I I meter lukkes
. Detforeslås adgangsbegrensning ifartøygruppen under I I mener lul;ket gruppe, der eier og
høvedsmann må være ført på blad B ifiskermanntallet.
. Det settes krav om atfartøy (og eier) harfisket minst 3 tonn reker i ett øv årene 2012, 2013,

E
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2014 eller innen 18. september 2015
. Fartøy (og eier) som oppfyller adgangskriteriet og har landet mindre enn 8 tonn reker i
kvalifiseringsperioden gis en kvotefoktor på 0.5
. Fartøy (og eier) som oppfuller adgangskriteriet og har landet B tonn reker eller mer gis en
kvotefaktor på 0.8
. Totalkvoten fordele s etter føl gende nøkkel :

- Over I I meter (ukket gruppe)
- Under I I meter Qukket gruppe)

oÁ

av periodekvote
20 26 av periodekvote
3 oÁ av periodekvote

77

- Åpen gruppe

. Beholde dagens strukturkvotetak (reker)forfartøy over ll meter
. Det kan tillates forskuttert 15 0z6 av maksimalkvote i en etterfølgende periode i samme år
Norges Fiskarlag støtter at den nye adgangsreguleringen for fartøy under l1 meter baseres på
grunnlag av de tre vilkårene som utvalget har foreslått, og er som følger:

for e s I åt t av utv al ge t
- Deltakeradganger som tildeles fartøy i ny lukket gruppe under l1 meter kan kun overføres til
eller erstattes w fartøy med faktisk lengde under I I meter (i forbindelse med fortsau drift)
- Krav omfiskemanntallsføring må gjeldefra den dato deltøkeradgang sknl tildeles. Det må
kunne være mulig å søke om overføringfra blad A til blad B innen lcravet inntrffir.
- A kt iv i te t s lv av e t må fas t s e t t e s

so

m

Det er grunn til â anta at det vil være fartøy som er under bygging, der reke er lagt til grunn for
driften. Det vil være urimelig dersom disse kun blir tilbudt deltakelse i åpen gruppe, og
Norges Fiskarlag foreslår at det inntas en bestemmelse som sikrer at nybygg kontrahert før
årsskiftet 201512016 gis rett til deltakelse i lukket gruppe.
Norges Fiskarlag vil berømme det arbeidet som utvalget har utført for å tilrettelegge for
fremtidig vekst og rettferdig fordeling, så langt det lar seg gjennomføre, for rekefiskerne i
Nordsjøen og Skagerrak. Det arbeidet som er lagt ned, har tatt hensyn til helheten i fiskeriene.
Norges Fiskarlag slutter seg til forslagene fra utvalget, og tilrår at dette iverksettes fra og med
sesongen 2017.>>

Norges Fiskarlag tilrär at hovedprinsippene i reguleringen av fisket etter reker i Nordsjøen og
Skagerrak gjennomføres i tråd med forslagene fra utvalget og Landsstyrets vedtak i sak34/16.
Det tilrås at det enkelte fartøy også
fartøy pr periode

i 2017

gis en maksimalkvote, og denne settes

til 30 tonn pr

For fartøy i lukket gruppe tilrår Norges Fiskarlag i tråd med utvalgets forslag at det kan tillates
forskuttert 15 %o av maksimalkvoten i en etterfølgende periode i samme år.
Dersom periodekvoten blir fisket i en av de tre periodene, mâ fartøy under 20 meter som ikke har
fisket et kvantum tilsvarende en garanterte kvote på 7 tonn, gis anledning til å fortsette fiske
innenfor dette kvantumet i hver periode.
Norges Fiskarlag går inn for at helligdagsfredningen i fisket videreføres og at dette bør gjelde for
alle fartøy i norsk økonomisk sone.)
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