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Forslag til regulering av fisket etter reker nord for 62°N i 2018  

1 Innledning 

Forslag til regulering av fisket etter reker nord for 62°N i 2018 ble behandlet i 

reguleringsmøtet i Bergen 9. november 2017, se sak 18c/2017. Skriftlige innspill i saken er 

tilgjengelig på www.fiskeridir.no. Forslaget innebærer en opphevelse av en rekke lokale 

forskrifter, fastsetting av enhetlige dybderegler for reketrål i Nordland, Troms og Finnmark, 

samt oppstart av et prøvefiske etter reker i Tanafjorden og Porsangerfjorden. 

Forslagene bygger på en gjennomgang av sentrale og lokale reguleringer av rekefisket utført 

av en arbeidsgruppe i 2017, der medlemmer både fra myndigheter og næring har vært 

representert. Referatet fra det sentrale av arbeidsgruppens møter er vedlagt sakspapirene til 

reguleringsmøtet. 

Det er ikke fastsatt kvoter for fiske etter reker nord for 62°N, verken på totalnivå eller 

fartøynivå. Fisket er i stedet regulert og begrenset ved innsatsreguleringer og tekniske 

reguleringer, herunder redskapsbegrensninger. Det foreslås ingen endringer for disse i 2018. 

Fiskeridirektoratet anser seg rent formelt kompetent til å vedta de forskriftsendringer som 

her foreslås, og har til hensikt å gjennomføre de foreslåtte endringer. 
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2 Regulering av rekefisket nord for 62°N i 2018 

2.1 Endret og enhetlig dybdegrense 

Fiskeridirektøren foreslo til reguleringsmøtet å fastsette enhetlig dybdegrense for Nordland, 

Troms og Finnmark fylker, og samtidig oppheve prøveordningen som ble innført i 2017. 

Forslaget om enhetlig dybdegrense bygger på at man på reguleringsmøtet høsten 2016 fikk 

enighet om en prøveordning med felles dybdebegrensning for fiske etter reke i Nordland, 

Troms og Finnmark fylker. Grensen ble satt slik at det bare kunne fiskes reke på hav dypere 

enn 170 meter, mot tidligere 200 meter. 

Dybdegrensen ble gitt som en prøveordning av hensyn til kontroll og behov for 

dokumentasjon av det endrede trålfisket. Prøvefisket ble gjennomført slik at fartøy meldte 

seg på, og at det så ble fylt ut et skjema om fisket og fangsten etter hvert trålhal. 25 fartøy 

meldte seg på, og 12 fartøy sendte inn skjemaer. Fartøyene ga positive tilbakemeldinger på 

fisket, også under henvisning til at det bidro til å opprettholde en tilfredsstillende økonomi i 

rekefisket med trål.  

I prøvefisket ble det registrert store mengder fangst av plast, som ble brakt i land, og noe 

bifangst av torsk, hyse og pelagisk fisk. Det er ikke rapportert særlig fangst av korall og 

sjøfjær. 

Tabell 1: Fangst og bifangst ved prøvefiske av reker med trål mellom 200 og 170 meters dybde 

Sted 
Tråltid 

timer 

Antall 

tråltrekk 

Fangst 

reker i 

kg 

Bifangst 

torsk i 

antall 

Bifangst 

hyse 

Bifangst 

uer i 

antall 

Bifangst 

annet i 

antall 

Korall 

og 

sjøfjær 

Kommentarer 

Kvænangen 345,24 70 18386 339 37 0 148,75 

mix 

0 Tatt opp noe 

plast, tau, noen 

bunnarter av 

blant annet 

sjøstjerner og 

sjøanemoner, 

tang og tare, i 

tillegg til 

bifangst av 

ulike pelagiske 

arter og en 

kongekrabbe. 

Balsfjorden 1220,68 207 52227 161 5 0 201,8 kg 

pelagisk 

1 

sjørose,  

Bifangst av 

sjøstjerner, 

sjøpølse, 

kråkebolle, 

sjøgress og 

tang, i tillegg 

til bifangst av 

ulike pelagiske 

arter og skater. 
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En god del 

plast.  

Reisafjorden 15,7 3 600 3 4 0 0 0 Bifangst av sild 

og lodde.  

Grøtsundet 99,6 20 3577 1 248 0 79 kg 

mix 

0 Bifangst av 

lodde, øyepål 

og noen hyse. 

yngel 

Sum 1681,22 300 74790 504 294 0 429,55 

kg mix 

1 

sjørose,  

  

 

Reguleringsmøtet hadde ingen merknader til forslaget om å fastsette enhetlig dybdegrense 

for Nordland, Troms og Finnmark fylker. 

Fiskeridirektørens tilrådning: 

Fiskeridirektøren opprettholder sitt forslag. 

2.2 Opphevelse og sammenslåing av lokale forskrifter 

Fiskeridirektøren foreslo videre å oppheve tråleforbudet som ved lokale forskrifter er gitt i 

en rekke fjorder i Troms og Finnmark, med unntak for Tanafjorden og Porsangerfjorden. 

Fiskeridirektøren viste til at mange av de lokale reguleringene i sin tid ble gitt av hensyn til 

innblanding av yngel og annen fisk, men at disse utfordringene langt på vei er løst ved 

pålegg om bruk av sorteringsrist som ble innført i kystrekefisket i 1990. I tillegg bidrar 

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste til at felt stenges og åpnes når innblanding av yngel og fisk 

gjør det nødvendig. Videre har det skjedd store endringer i fiskeriene de to siste tiår, blant 

annet slik at strukturering og effektivisering har ført til færre og mer spesialiserte og 

fangsteffektive fiskefartøy. Dette fører igjen til redusert fare for brukskollisjoner. I tillegg 

bidrar de enhetlige dybdebegrensningene foreslått i punkt 2.1 til at det fremdeles vil være 

forbudt med reketrål i en del av de områdene som tidligere var regulert ved lokale 

forskrifter. 

De områder i Finnmark fylke der lokale reguleringer foreslås opphevet er Altafjorden og 

Vargsunet i Alta, Laksefjorden i Lebesby, Varangerfjorden i Nesseby og Jarfjorden i Sør-

Varanger. Videre foreslås opphevet alle lokale reguleringer i Troms og Nordland fylker. 

Tråleforbudet i Tanafjorden og Porsangerfjorden er foreslått videreført, men med åpning for 

et forsøksfiske, se punkt 2.3. 

I Troms fylke er alle lokale forbud mot reketrål foreslått opphevet. Dette gjelder Gratangen i 

Gratangen, Lavangenfjorden i Lavangen, Kvæfjorden i Kvæfjorden, Straumbotn i Ibestad, 

Torskenråsa med Gryllefjord og Torskenfjord i Torsken, Stålvikbotn i Malangen og Balsfjord 

i Balsfjord, Ersfjorden og Mefjorden i Berg, Indre Kaldfjord og Ramfjorden i Tromsø, 
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Ullsfjorden i Lyngen og Tromsø, Lyngen og Storfjorden i Lyngen og Storfjord, 

Lyngenfjorden i Lyngen og Kåfjord, Kåfjorden i Lyngen, Kåfjorden i Kåfjord, Øyjorden i 

Lervik, Skogfjorden og Dåfjorden i Karsløy, Rotsundet, Oksfjorden og Nordreisafjorden i 

Nordreisa, Langfjorden i Skejrvøy, og Kvænangen, Badderfjorden, Indre Kvænangen, 

Burfjorden og Lille Altafjorden, Jøkelfjorden og Olderfjorden i Kvænangen. 

Reguleringsmøtet hadde ingen merknader til forslaget. 

Fiskeridirektørens tilrådning: 

Fiskeridirektøren opprettholder sitt forslag. 

Det bemerkes at forskriftene for Troms og Finnmark av forenklingshensyn er foreslått slått 

sammen. 

2.3 Forsøksfiske i Tanafjorden og Porsangerfjorden 

Fiskeridirektøren foreslo at det som en prøveordning åpnes for bruk av reketrål i Tanafjorden 

og Porsangerfjorden på hav dypere enn 170 meter, i samråd med Havforskningsinstituttet. 

Fiskeridirektøren viste til sakspapirene, der det fremkommer at både Tanafjorden og 

Porsangerfjorden har vært stengt for rekefiske med trål i lang tid. Det foregår også annen 

fiskeriaktivitet i disse fjordene. Det vil derfor være nødvendig å gjøre undersøkelser og 

forsiktige forsøk med reketrål i disse fjordene før det eventuelt åpnes for et kommersielt 

fiske. Slik vil man kunne avklare om reketrål gir for store problemer med brukskollisjon, om 

det fører til for mye uønsket bifangst av andre arter, m.v. 

Dette arbeidet er foreslått gjort i samråd med Havforskningsinstituttet, og vil bestå av to 

komponenter. 

Et kartleggingsfiske gjøres årlig i første kvartal, og har som mål å kartlegge artene som finnes 

i fjordene. For eksempel kan det gjøres tidsavgrensede tråltrekk i avgrensede og definerte 

områder flere år på rad, slik at artene man fisker opp kan katalogiseres og følges. 

Et utviklingsfiske vil sikte på å imøtegå eventuelle praktiske eller tekniske utfordringer 

rekefisket med trål byr på. For eksempel ved å montere kamera i trålåpningen, kan trålens 

interaksjon med bunnhabitat og artene som lever der dokumenteres og studeres, og 

forbedrede løsninger foreslås. Man vil også kunne få et bilde av når på året kongekrabben gir 

problemer, og om andre problemer eller utfordringer tilsier at fisket bør justeres på noe vis. 

Detaljene i begge forsøkene vil klarlegges i samarbeid med Havforskningsinstituttet. 

World Wildlife Fund (WWF) sa seg kritiske til åpning av et prøvefiske uten at det er gjort 

kartlegging av bunnforhold i de aktuelle fjordene. WWF påpekte at det ikke er mulig å 

kartlegge omfang av sjøfjær ved bruk av trål, og spurte om man ikke burde benytte seg av 

ROV og lignende verktøy. 
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Fiskeridirektoratet sa at det er plan om å bruke kamera i trålåpningen for å kartlegge hva som 

kommer i trålen. Det ble opplyst at dette også var gjort før, uten at man hadde sett særlig 

sjøfjær eller annen plantevekst enn tang og tare.  

Sametinget sa at de ikke hadde vært klar over saken, og bemerket at det ikke var noen 

personer fra det aktuelle området med i arbeidsgruppen. Sametinget fant det forunderlig at 

man ville åpne for fiske i 2018, samtidig som Havforskningsinstituttet skal gjøre forsøksfiske. 

Sametinget foreslo at det ikke åpnes for fiske før Havforskningsinstituttet har kommet med sine 

tilrådninger. 

Fiskeridirektoratet understreket at det ikke var snakk om å åpne for et ordinært fiske i denne 

omgang, men at man må vurdere nøye videre fremdrift i samarbeid med 

Havforskningsinsituttet, næringen og lokale aktører. Man har ennå ikke diskutert hvordan 

løpet videre skal legges opp. 

World Wildlife Foundation (WWF) sa at man ikke bør åpne alle fjorder i Nordland, Troms og 

Finnmark med ny dybdebegrensning før man har kunnskap om hva som lever der. 

Sametinget opplyste at det foregår prøvefiske med teiner etter reker i Tanafjorden og 

Porsangerfjorden, som har vist seg å gå veldig bra. Sametinget fremholdt det som viktig at 

man vurderte forholdet til disse, og ikke bare setter i gang et trålfiske uten at man vet 

hvordan det vil slå ut. Sametinget sa at hele prosessen virket ganske forhastet. 

Norges Kystfiskarlag sluttet seg til at rekkefølgen virker rar, med at man først åpner for et fiske 

og deretter gjør undersøkelser. 

Fiskeridirektøren påpekte at det har vært gjort prøvefiske i en del av disse områdene allerede. 

Fiskeridirektøren sa at dersom Sametinget eller andre har kandidater de ønsker med i 

arbeidsgruppen, er det fullt mulig å få være med i den. 

Miljødirektoratet sluttet seg til det som var sagt om at det må gjøres kartlegging før man 

starter aktivitet, og at man bør vurdere andre undersøkelsesmetoder. 

Norges Fiskarlag uttrykte overraskelse over vendingen debatten tok, og opplyste at det har 

vært med aktører fra områdene som er berørt, og at det er mye lokal kunnskap her. Norges 

Fiskarlag sa at det er fare for at kystrekefisket dør ut dersom fiskeriet ikke får et drivverdig 

ressursgrunnlag, og at det vil være et steg i feil retning for aktiviteten på kysten. 

Havforskningsinstituttet sluttet seg til at det må gjøres kartleggingsfiske før man åpner for et 

ordinært fiske, og sa at man i det fisket også må bruke teine. 

Fiskeridirektoratet bemerket at det syntes å være oppstått noen misforståelser, gjentok at det 

ikke er aktuelt med noe ordinært direktefiske, og sa at planen er å begynne med et 

kartleggingsfiske. 

Sametinget sa at det var uklart hvem som skal gjøre prøvefisket. Sametinget sa at teinefisket 

etter reker ikke er vurdert, og at det ikke går an å vurdere å sette i gang et trålfiske på denne 

måten. 
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Fiskeridirektøren gjentok at det er snakk om et kartleggingsfiske og et utviklingsfiske. 

Sametinget sa dette var greit hvis Havforskningsinstituttet gjør det, men ikke hvis det gjøres 

med vanlige fiskebåter. 

World Wildlife Fund (WWF) uttrykte håp om at disse fjordene ble kartlagt på en mer 

hensiktsmessig måte enn de fjordene som er kartlagt i prøvefisket så langt. 

Havforskningsinstituttet opplyste at de bare har ett tokt langs kysten, som går om høsten, og at 

de ikke har mulighet til å være i disse to fjordene hele året. De er derfor avhengig av 

samarbeid med fiskebåter og kommersielle trålere. Disse vil selvsagt operere i tett samarbeid 

med Havforskningsinstiuttet. Videre sa Havforskningsinstiuttet at det var kjent med teinefisket 

som foregår, at man selvsagt skulle ha tenkt på dem når forslaget ble utarbeidet, og at man 

bør ta med seg hensynet til teinefiskerne i det videre arbeidet med trålfiske. 

Kommunenes Sentralforbund (KS) uttrykte støtte til arbeidet Fiskeridirektoratet har gjort i denne 

saken. Norges Fiskarlag sluttet seg til dette, og hadde ingen innvendinger mot at lokale båter 

gjør forsøksfisket. 

Sametinget fremholdt at man bør bruke teinefiskerne som allerede er i Tanafjorden heller enn 

å kjøpe trålere inn til området. Sametinget påpekte at Tanafjorden er en nasjonal laksefjord, 

helt uten oppdrett. Fjorden er dermed godt egnet for forsøk på utslag av lusemiddel, og 

hvorvidt lusemiddel tar livet av reker. 

Fiskeridirektøren oppsummerte med at de fleste nok er enige her – man søker å finne ut av om 

rekeressursen i disse to fjordene kan utnyttes ved tråling, ved å gjennomføre et forsøksfiske. 

Så vil man på grunnlag av dette vurdere om det kan åpnes for kommersielt fiske. Arbeidet 

videre vil gjøres av arbeidsgruppen, som også kan ta opp medlemmer fra Sametinget, lokale 

fiskere eller andre som ønsker å delta. 

 

Reguleringsmøtet hadde ingen ytterligere merknader. 

 

Det bemerkes at hjemmel for forsøksfisket i Tana- og Porsangerfjorden vil søkes i 

havressursloven § 66. 

 

Fiskeridirektørens tilrådning: 

Fiskeridirektøren opprettholder sitt forslag. 
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2.4 Forslag til forskrift 

På bakgrunn av det som er fremkommet ovenfor har Fiskeridirektøren til hensikt å fastsette 

følgende forskrifter med virkning fra 1. januar 2018. 
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Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen 

 

Fastsatt av Fiskeridirektoratet den … desember 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 

37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, og forskrift 22. 

desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98. 

 

I 

 

I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende 

endring: 

 

§ 16 bokstav d skal lyde: 

 

Innenfor grunnlinjene er det på følgende kyststrekninger forbudt å bruke trål på 

grunnere vann enn angitt nedenfor: 

1. Svenskegrensen - Jærens rev : 60 m 

2. Jærens rev til og med Nord-Trøndelag fylke: 100 m 

3. Nordland, Troms og Finnmark fylker: 170 m 

 

 

II 

 

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2018. 
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Forskrift om lokal regulering av fiske med reketrål i Troms og 

Finnmark 

 

Fastsatt av Fiskeridirektoratet den … desember 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 

om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 32. 

 

 

§ 1 Forbud mot bruk av reketrål 

Det er forbudt å bruke reketrål i følgende områder og tidsrom i nedenfor nevnte kommuner: 

a) Porsanger og Nordkapp: Porsanger, sjøkart nr. 103, 104 , 105 og 106, innenfor en rett 

linje fra Helnes fyr i rettvisende 121° til Svartholtklubben 70°58,1'N og 26°41,5'Ø og 

øst for Magerøysundet. Forbudet gjelder hele året. 

b) Tana, Gamvik og Berlevåg: Tanafjorden, sjøkart nr. 109 og 110 (324), innenfor en rett 

linje fra Omgang lykt til Skarvenes lykt. Forbudet gjelder hele året. 

 

§ 2 Forbud mot bruk av reketrål om natten 

Det er forbudt å bruke reketrål fra kl. 2000 til kl. 0400 innenfor følgende grenselinjer: 

a) Troms: Innenfor en linje fra staken utenfor Kinneset østenfor Risøyrenna til 

Nordvestre pynt av Grytøy. Herfra i en rett linje over Flatøy og Krøttøy til 

nordpynten av Dova. Herfra langs kystlinjen ytre Senja til Hekkingsundet over dette 

til Hekking fyr. Fra Hekkingen fyr langs rette linjer til grunnlinjepunktene 25, 24, 23, 

22 og 21. Fra dette punkt i rett linje gjennom Fugløykalven fyr til Fugløy, langs 

østkysten av Fugløy til Håkjerringsneset, herfra i rett linje til Hylla lykt Arnøy og 

videre i rett linje til Brynilden lykt. 

b) Finnmark: Innenfor en linje fra Brynilden lykt til Skagen (nordre punkt på Loppa), 

herfra rettvisende nord til grunnlinjen, langs denne til grunnlinjepunkt 20, 

Darupskjeret og videre fra Tarhalsen lykt til grunnlinjepunktene 14, 13 og 12 på 

Knivskjærodden. 

c) Finnmark: I Laksefjorden innenfor en linje fra Sværholtklubben til Store Finnkjerka 

lykt.  

d) Finnmark: I Varangerfjorden innenfor en linje fra østre båke på Store Ekkerøy 

gjennom båken på Bugøy til Bugøynes lykt på Oterneset. 

 

Det er forbudt å bruke reketrål fra kl. 2000 til kl. 0400 i tiden 1. januar – 1. mai og 1. august – 

31. desember innenfor følgende grenselinjer: 

a) Finnmark: I Varangerfjorden avgrenset i vest av en rett linje fra østre båke på Store 

Ekkerøy gjennom båken på Bugøy til Bugøynes lykt på Oterneset. I øst avgrenses 

området av en rett linje fra Lille Ekkerøy til Grense Jakobselv.» 

 

§ 3 Overtredelsesgebyr 

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av 

forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. 



   17/767 

10 

 

 

desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på 

havressurslova. 

 

§ 4 Straff 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, 

straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65 og deltakerloven § 31. På 

samme måte straffes forsøk og medvirkning. 

 

§ 5 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2018. 

 

Samtidig oppheves  

a) forskrift 4. oktober 1989 nr. 992 om forbud mot bruk av reketrål, Finnmark, og  

b) forskrift 14. april 2011 nr. 410 om lokal regulering av fiske med reketrål, Troms.  
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Med hilsen 

 

 

Stein-Åge Johnsen 

seksjonssjef  

 Eivind Helland Marienborg 

 rådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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