SAK 18/2016
REGULERING AV FISKET ETTER REKER I 2017
C) NORD FOR 62°N

Generelt
Fiskeridirektoratet har satt i gang et arbeid for å gjennomgå forvaltningen av reker nord for
62° N med vekt på å videreutvikle en bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom
forvaltning av kystrekefisket i samsvar med forvaltningsprinsippet i havressursloven. I dette
arbeidet vil det være behov for å arbeide systematisk gjennom flere av de forvaltningsrettslige
elementene slik disse er nevnt i havressurskoven § 7.
Arbeidet med å gjennomgå forvaltningen av reker nord for 62°N berører mange typer
reguleringer. Det vil derfor være behov for å arbeide systematisk gjennom en rekke
forskjellige problemstillinger. Fiskeridirektoratet vil i det følgende fremheve to forslag til
endringer som vi ber reguleringsmøtet ta stilling til for 2017.
Ved fiske med reketrål for fartøy over konsesjonsgrensen (19,81 meter) er det i
utøvelsesforskriften § 33 f forbudt å fiske med reketrål innenfor de såkalte fjordlinjene.
Reketrålere under 19,81 meter kan fiske innenfor fjordlinjene, men må forholde seg til en
rekke lokale reguleringsbestemmelser med hensyn til hvilke områder og tidsrom det er tillatt å
fiske. Dette er nærmere definerte fjordområder i fylkene Finnmark, Troms og Nordland. Det
er også gitt tids– og områdebegrensende forbud mot bruk av reketrål i nærmere angitte
områder og tidsrom i Nærøy, Namsos og Fosnes kommuner i Nord-Trøndelag.
Det er havressursloven § 33 som nå gir hjemmel til å fastsette, endre eller oppheve lokale
reguleringsforskrifter. Tidligere var det departementet som fastsatte lokale
reguleringsforskrifter med hjemmel i lov om saltvannsfiske. Havressurslova gir nå denne
kompetansen til Fiskeridirektoratet. I forarbeidene til loven (ot.prp.nr.20 s 201) heter det at
det også kan være aktuelt å delegere kompetansen videre til Fiskeridirektoratets regionkontor.
I forarbeidene blir det pekt på at formålet med lokale forskrifter er å gje reglar for
gjennomføring av fiskeri eller anna hausting, der dei som gjev reglane har særleg praktisk
innsikt i dei lokale forholda.
Gjeldende retningslinjer for lokale reguleringer er gitt av Fiskeridepartementet 7. juni 1988.
Retningslinjene er følgelig ikke oppdatert på grunnlag av endringer som er kommet i
organisasjonsstruktur de siste 15-20 årene og retningslinjene synes heller ikke å bli benyttet
av regionkontorene ved behandlingen av lokale reguleringskrav. Manglende oppdaterte
retningslinjer henger trolig også sammen med at det lenge var uavklart om det var
fylkeskommunen eller Fiskeridirektoratets regionkontor som skulle behandle lokale
reguleringskrav. I dag er det neppe aktuelt å delegere behandlingen av de lokale reguleringer
til fylkeskommunene.
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For Fiskeridirektoratet er det viktig at fiskere som er berørt trekkes sterkt med i
gjennomgangen av bestemmelsene. I henhold til retningslinjene for lokale reguleringer skal
saker av større rekkevidde og prinsipiell karakter forelegges det permanente reguleringsrådet.
Fisketider på rekefelt, nattestengninger
Som følge av at det er få rekemottak langs kysten vil det være vanskelig å få gjennomført et
effektivt rekefiske på grunn av gjeldende fisketider i de enkelte områdene. Fisketidene
varierer også en del i de forskjellige fylker:



Troms (J-74-2011) Stengt i tidsrommet fra kl. 18.00 – 04.00
Finnmark (J-171-1989) Stengt i tidsrommet fra kl. 18.00 til kl. 06.00
o Varangerfjorden: Stengt i tidsrommet fra kl. 20.00 – 04.00 fra 01.08.til 01.05.

Døgnåpent i perioden 01.05. – 01.08.



Nordland (J-58-2007). Stengt i tidsrommet fra kl. 18.00 til kl. 06.00

På grunn en utfordrende logistikk for å få reker raskt ut i markedet mener næringen at det vil
være behov for å endre på fisketidene.
I brev hertil fra Norges Fiskarlag av 4.juni 2014 ble det bedt om at Fiskeridirektoratet
vurderer å endre fisketidene, slik at disse blir lik i de tre nordligste fylkene.
I brev av 13.03.2016 fra Rekelaget Nord ønskes det samme åpning- og stengetid for alle
rekefeltene i Finnmark som gjelder for Varangerbassenget, kl. 04.00 – 20.00 og døgnåpent i
perioden 1.mai – 1.august. I tillegg ønsker en at rekefeltene i Troms holdes stengt i perioden
fra fredag kl. 18.00 til mandag kl. 04.00.

Fiskeridirektoratet vil foreslå en felles stengetid av de nærmere avgrensede rekefeltene i
Finnmark og Troms mellom kl. 20.00 og kl. 04.00. For ytre deler av Varangerfjorden
videreføres gjeldende åpne- og stengetider, herunder også døgnåpent i perioden fra og med
mai til og med juli.

Forslag om endring av dybdegrenser for reketrål
For fiske med reketrål er det fastsatt geografisk avgrensede krav til minste tillatte dybde.
Innenfor grunnlinjene er det på følgende kyststrekninger forbudt å bruke trål på grunnere vann
enn angitt nedenfor:
Svenskegrensen –Jærens rev: 60 m
Jærens rev til og med Nord-Trøndelag fylke: 100 m
Nordland fylke 170m
Troms fylke: I tiden fra og med 1. oktober til utgangen av februar: 225 m. I den øvrige
del av året: 200 m
5) Finnmark fylke 200 m
1)
2)
3)
4)
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I brev hertil fra Norges Fiskarlag av 04. juni 2014, i brev fra Rekelaget Nord av 13. mars 2016
og i møte med representanter fra rekenæringen i Tromsø i september d.å. er direktoratet bedt
om å vurdere å endre på dybdegrensene. Under møtet med rekenæringen med representanter
fra de ulike lagene, foreslås det en felles dybdegrense på 170 meter i Nordland, Troms og
Finnmark.
Fiskeridirektoratet finner med bakgrunn i de reguleringstekniske grepene som ble gjort ved
innføring av sorteringsrist i dette fiskeriet fra 1990 og som følge av endret konkurranse om
arealene mellom redskapsgruppene i de seneste årene som følge av relativt omfattende
struktureringer og endrede driftsmønster, gjør at forslaget fra næringen fremstår som
fornuftig. Med bakgrunn i dette vil sannsynligvis ikke kriteriene for å opprettholde gjeldende
dybdebegrensninger for Troms og Finnmark være til stede. En må likevel være klar over at
ved å endre dybdegrensen risikerer en blant annet å åpne opp for fiske i områder hvor kabler,
rør m.v. ligger eksponert for eventuell kontakt med trålredskapet.

Fiskeridirektoratet forslår at det fastsettes en felles minste dybde for fiske etter reke i
Nordland, Troms og Finnmark på 170 meter.
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