NORGES FISKARLAG
FISKARLAGETS SÊFVICEKONTOR AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Vår dato

Vår referanse

Vâr saksbehandler

04.10.2017

2016/00383-9

Elling Lorentsen/93096583
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REGULERING AV FISKET ETTER REKER I2018
Norges Fiskarlag har i landsstyremøte 3. og4. oktober 2017 drøftet regulering av fisket etter reker i
2018 og fattetfølgende vedtak:

Grønland
<Norges Fiskarlag tilrâr at det legges opp til et fleksibelt reguleringsopplegg i fisket etter reker ved
Grønland i 2018 for fartøy som har adgang til å delta. Det bør derfor være grunnlag for å videreføre
dette som et fritt fiske uten kvotebegrensninger päfartøynivä.>>

NAF'O.
<Bestandssituasjonen for reker i NAFO-områdene har vært slik at det ikke ble åpnet for et fiske
etter reker i2017 . Fiskarlaget er kjent med at NAFO årsmøtet i2017 heller ikke åpnet opp for et
rekefiske i 3M og 3LO i 2018.)

Nordsiøen og Skagerrak.
<Kvote og deltakerspørsmål
Norges Fiskarlag viser til at kvoten av reker i Nordsjøen og Skagerrak avtales i forhandlingene
mellom EU og Norge og denne avtalen forventas inngått i begynnelsen av desember d.å.
Norges Fiskarlag konstaterer at Nærings- og fiskeridepartementet i pressemelding av 27. september
d.å. har meddelt at adgangsreguleringen av rekefisket i sør fortsatt ikke skal omfatte flåten under 1l
meter. Fiskarlaget mener fortsatt at det er viktig at også flåten under 11 meter innlemmes i
adgangsreguleringen, men konstaterer med beklagelse at departementet ikke vil imøtekomme dette.
Fiskarlaget tar derfor departementets avgjørelse til etterretning.
Norges Fiskarlag mener det er nødvendig å se på om flåten må deles reguleringsmessig ut fra at de
har ulike rammevilkår, og vil vurdere dette på nytt ut fra den beslutningen som departementet nå
har tatt.

Kvoteregulering - periodekvoter - maksimalkvoter mv
Fiskarlaget tilrär at en viderefører samme periodeinndelinger og maksimalkvoter. Erfaringene med
fisket utover året i 20 1 8 vil avdekke om det er nødvendi g íha større ulikheter i
periodeinndelinger/maksimalkvotenivåer mv.
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Fiskarlaget tilrår at fisket periodiseres som i dag med tre perioder og med likt kvantum i hver av
periodene.
Det tilrås at det enkelte fartøy også i 2018 gis en maksimalkvote, og denne settes
fartøy pr. periode

til 20 tonn pr

For farrøy i lukket gruppe tilrår Norges Fiskarlag i tråd med utvalgets forslag at det kan tillates
forskuttert 15 Yo av maksimalkvoten i en efferfølgende 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 pà7 tonn, gis anledning til å fortsette fiske
innenfor dette kvantumet i hver periode.
Fiskarlaget forutsetter en nær dialog med Fiskeridirektoratet utover i 2018, for å vurdere eventuelle
behov for justeringer av reguleringsopplegget.

Helligdagsfredningen
Norges Fiskarlag går inn for at helligdagsfredningen i fisket videreføres og at dette bør gjelde for
alle fartøy i norsk økonomisk sone.

Forbud mot fïske om natten - utvidelse av geografisk område.

Norges Fiskarlag viser til gjeldende regelverk om forbud mot fiske om natten, og foreslår at det
gjøres en utvidelse av det geografiske området innenfor 4 nautiske mil som i dag gjelder, slik at
utøvelsesforskriftens $ 17, tredje ledd etter dette blir å lyde:
<<Det erforbudt åfiske reke etter reker og sjølveps med trål innenfor 4 nautiske milfra grunnlinjen
på streloúngen Store Torungenfur, Arendal kommune - svenskegrensen mellom kl 2000 og 0500.
Området avgrenses i vest mot en linje trukket rettvisende I20" av Store Torungen fur. Forbudet
gjelder ikkeforfiske etter sjølveps med trål i tidsrommet l. mai til 31. august.>

Tekniske reguleringstiltak i rekefisket
Norges Fiskarlag viser til henvendelsen som ble oversendt Fiskeridirektoratet 23. august 2017 med
anmodning om å etablere en arbeidsgruppe for å evaluere de tekniske tiltakene som nå er innført i
fisket etter reker.

Det er overraskende at Fiskeridirektoratet ikke er villig til å etablere en arbeidsgruppe der målet er
å finne praktiske gjennomførbare reguleringstiltak som skaper legitimitet for den strategien som
Fiskeridirektoratet har valgt for bedre forvaltning av rekebestandene i Nordsjøen og Skagerrak.
Når Fiskeridirektoratet i stedet for

fullstendig gjennomgang, ber om å prioritere de sakene
som er viktigst, er dette en bekreftelse på at det er liten vilje til å lytte til næringens kommentarer
å ta en

og innsigelser.

Et eksempel er påbudet om skillerist innenfor 4 n m av grunnlinjen, der næringen har sagt at de er
positiv til dette forutsatt at de ikke taper fangst av sjøkreps som er et viktig bidrag i driften.
Det foreligger resultater fra et forskningsprosjekt i regi av Havforskningsinstituttet som
dokumenterer at det er mulig å imøtekomme både Fiskeridirektoratets ønske om skillerist, og
fiskemes ønske om å kunne ta sjøkreps som bifangst.
Resultatene fra prosjektet avvises av Fiskeridirektoratet uten større begrunnelse. Dette medfører at
det blir vanskelig å ha en dialog om gode tiltak, når diskusjonen låses på en slik måte.
Norges Fiskarlag krever derfor at Fiskeridirektoratet angir hvorfor de ikke
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vil godkjenne

resultatene, og samtidig opplyse hvordan dette kan tas videre. Dersom en begrunnelse ikke gis
snarest, bør innføringen av skillerist utsettes inntil det er kommet på plass en løsning som både
sikrer hensynet til god rekeforvaltning og at fiskerne kan ta hånd om sjøkrepsen.

Et annet tiltak som viser at en arbeidsgruppe kunne vært på sin plass, er forbudet som ble innført
mot å bruke flere enn ett sollebrett i sorteringsmaskinene.
Næringen var i utgangspunktet skeptisk til dette tiltaket uten at det først ble foretatt nænnere
forsøk/studier av konsekvenser/problemer, og da særlig ut kjennskapen fiskerne har til innslag av
både hvitreke og glassmaneter i fangstene ville gjøre sollingen vanskelig. Dette er senere
dokumentert og regelen har derfor blitt suspendert,først fram til 1. september og deretter forlenget
til l. oktober, men er nå suspendert ut året.
Dette er to av tiltakene som fiskeme mener må ha høy prioritert kn$et til rekefisket, men også
ulikhetene i teknisk regelverk som er mellom Nordsjøen og Skagenak haster det med å få
harmonisert. Norges Fiskarlag vil derfor etterlyse status og framdriftsplan i dette arbeidet fra

Fiskeridirektoratet.
Norges Fiskarlag krever imidlertid fortsatt at Fiskeridirektoratet nedsetter en arbeidsgruppe med
utgangspunktet det som er foreslått i Fiskarlagets brev av 23. august 2017 , men med ambisjon om å
sortere tema slik at det som er haster mest blir behandlet først.>
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