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Sak 18 b) -2016  Regulering av fisket etter reke i Nordsjøen og 
Skagerrak i 2017 

Norges Kystfiskarlag vedtok på vårt landsmøte 12 og 13 mai 2016 at:  
 
« 4. Norges Kystfiskarlag krever at det skal være romslige kvoter i åpne grupper. 
Dette for at fiskere skal ha mulighet til å utnytte vandrende bestander. Dette sørger 
videre til at fiskere kan utnytte seg av endrede artssammensetninger som følge av 
endringer i økosystemet. I åpne grupper må kvotene være av en slik størrelse at det er 
mulig å drive et lønnsomt fiske». 
  
Lukking av rekefisket under 11 meter vil føre til at de som er nært ressursene og 
livnærer seg av de felles ressursene taper rettigheter og driftsgrunnlag. Det er videre 
slik Norges Kystfiskarlag ikke grunnlag for å begrunne en slik lukking med 
kapasitetsreduksjon. Lukkinger i andre viktige fiskerier har ført til en 
kapasitetsøkning som hverken næringen, forvaltningen eller naturen er tjent med. Før 
man vurderer å lukke rekefisket må forvaltningen og forskningen evaluere de 
lukkinger som har vært gjort tidligere. En slik evaluering må sees i en større 
sammenheng som ser på de biologiske, økonomiske og samfunnsmessige 
konsekvensene. 
 
Norges Kystfiskarlag anbefaler med bakgrunn i ICES sine anbefalinger følgende 
regulering av fisket etter reke i Nordsjøen og Skagerrak i 2017: 
 
Forslag til vedtak: 
 

•  Norges Kystfiskarlag krever at fartøygruppen under 11 meter ikke lukkes for 
rekefisket sør for 62 grader nord.  

 
•  Norges Kystfiskarlag krever det ikke settes et aktivitetskrav for å kunne delta i 

rekefisket. Dersom det mot vår tilrådning stilles et slikt krav skal det være nok 
å ha levert reker, uavhengig av kvantum.  

 
•  Norges Kystfiskarlag krever at det fortsatt skal være mulig for blad A og blad 

B fiskere å fiske reker.  
 

•  Ettersom det er kommersielle, og ikke biologiske hensyn som ligger bak 
fastsettelsen av minstemålet på 7 cm, mener Norges Kystfiskarlag man må gå 
tilbake til 6 cm, siden det nye minstemålet på 7 cm har gjort det umulig å 
drifte fiskefelter lovlig i lange perioder.  

 



•  For en bærekraftig beskatning av reke i Nordsjøen og Skagerrak må det i 
perioden 01.01 til 30.04 etableres daglig nattefredning fra klokken 1800 til 
0600 for fartøy med største lengde over 15 meter. Denne tidsbegrensningen 
må gjelde ut til 4-fire nautiske mil. Bakgrunnen for en slik stenging er at reker 
må få hvile etter at den flåten som daglig fangster reker på dagtid, er vekke fra 
feltet. 

 
Vedtak: 
 
Enstemmig vedtatt med endringer 


