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Fisket etter reker i 2019 

 

Norges Fiskarlag har i Landsstyremøtet 30-31.oktober d.å fattet følgende vedtak: 

 

«Reker ved Grønland 

Norges Fiskarlag viser til at det har vært en negativ utvikling i rekefisket ved Øst-Grønland, og kvoten 

har i realiteten ikke blitt utnyttet siden 2010. Samtidig har den norske kvoten blitt gradvis redusert og 

er i år på 1.500 tonn.  

  

Fiskarlaget viser videre til at det med virkning fra i år er innført en ny adgangsregulering med en åpen 

og en lukket gruppe, som legger til rette for at alle fartøy som er tildelt reketråltillatelse nord for 62°N, 

kan delta i fisket på Grønland. Det legges til grunn at rekekvoten på Grønland vil bli forbeholdt fartøy 

i lukket gruppe dersom vi igjen får en situasjon hvor interessen for å delta overstiger tilgjengelige 

kvoter.  

 

For øvrig mener Norges Fiskarlag at vilkårene for deltakelse i lukket gruppe må videreføres i 2019. 

Det vil si at fartøyet må oppfylle vilkårene for deltakelse i 2018. Deltakelse i åpen gruppe skal ikke 

være kvalifiserende for fremtidig deltakelse i lukket gruppe. 

 

Reker nord for 62°N og i Barentshavet 

Norges Fiskarlag viser til at det i år har vært større deltakelse i rekefisket enn på mange år, og det er 

ventet at deltakelsen vil bli høy også neste år. Det legges likevel til grunn at innsatsreguleringen i 

Svalbardsonen heller ikke neste år vil begrense det norske fisket, og det tilrås at fisket fortsatt 

reguleres som et fritt fiske. Likeså bør det åpnes for et fritt fiske på rekekvoten Norge eventuelt bytter 

til seg i russisk økonomisk sone.  

 

Norges Fiskarlag mener at utfordringene i rekefisket først og fremst knytter seg til 

yngelinnblandingskriteriene, rutiner for åpning av stengte felt, sjekkpunktkravene for inngang til 

russisk sone, inndelingen av Smutthullet i nye og eksisterende fiskeområder, samt arealbeslag som 

følge av snøkrabbefiske. Fiskarlaget er tilfreds med at yngelinnblandingskriteriene håndheves 

lempelig.   

 

Norges Fiskarlag mener at det er nødvendig å etablere et likt regelverk for norske og utenlandske 

trålere som fisker reker i Smutthullet. Dette gjelder i første rekke reglene knyttet til bruk av 

sorteringsrist og oppsamlingspose.  
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Norges Fiskarlag er tilfreds med at departementet i år åpnet for at to fartøy fikk benytte 

oppsamlingspose for å kartlegge fangstsammensetningen i Smutthullet, og dermed finne ut hva som 

faktisk foregår i kombinasjonsfisket som utenlandske reketrålere bedriver i Smutthullet. Resultatene 

fra disse toktene bekrefter at disse fartøyene får betydelige innslag av både torsk, blåkveite og 

gapeflyndre. Disse forsøkene bør videreføres i 2019 for å skaffe mer kunnskap om det som foregår i 

Smutthullet. 

 

Norges Fiskarlag viser for øvrig til diskusjoner og prosesser knyttet til rekefisket i fjordene i Nord-

Norge, og særlig i Finnmark mht dypdegrenser og åpning av Tanafjorden og Porsangerfjorden. 

Fiskarlaget etterlyser status i disse spørsmålene. 

 

Reker i Skagerrak og Nordsjøen 

Nytt bestandsråd for reker i Nordsjøen og Skagerrak publiseres fra ICES 26. oktober 2018. Det legges 

opp til at endelig kvotefastsettelse for 2019 skal følge vedtatt forvaltningsplan for bestanden, vedtatt 

av Norge og EU i april 2018. 

 

Norges Fiskarlag oppfatter at reguleringsopplegget i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerak 

fungerer godt, og anbefaler at dette opplegget videreføres i 2019. 

 

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 2019 gis en maksimalkvote, og denne settes til 20 tonn pr fartøy 

pr. periode  

 

Fartøy i lukket gruppe tilrås fortsatt å kunne forskuttere 15 % av maksimalkvotene i en etterfølgende 

periode i samme år.  

  

Dersom periodekvoten blir fisket i en av de tre periodene, må 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. 

 

Fiskarlaget forutsetter en nær dialog med Fiskeridirektoratet utover i 2019, 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. 

 

Tekniske reguleringstiltak i rekefisket 

Norges Fiskarlag forventer at gjeldende RTC- kriterier i utøvelsesforskriften § 47 tredje ledd justeres i 

henhold til avtalen mellom Norge og EU om felles teknisk regelverk for reker i Skagerak (som tillegg 

til Skagerakavtalen), slik at grense for stenging økes til 20 % og at stengte felt avgrenses til 50 nm². 

Norges Fiskarlag anbefaler at de avtalte kriteriene gjøres gjeldende for hele fiskeriet (også Nordsjøen). 

 

Norges Fiskarlag krever at Fiskeridirektoratet snarest også avklares bruk av andre 

seleksjonsinnretninger enn ristseleksjon knyttet til utsortering av små reke og som er satt som vilkår å 

benytte for fartøy som skal kunne tråle reker i et RTC-område. Det vises her bl.a. til undersøkelser 

utført av Havforskningsinstituttet knyttet til bruk av trål med forlenget belg. Dokumenterte positive 

seleksjonsresultater fra slik innretning må også kunne tas inn i RTC-avtalen med EU. 

 

Norges Fiskarlag finner det beklagelig at Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet ikke har 

gjenninnført videre utprøving av «krepseåpning» i sorteringsristen, som skiller ut fangsten i trålfisket 

etter reker. Til høsten skal MSC sertifikatet revideres, og da er det beklagelig at et slikt vesentlig 
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spørsmål ikke er avklart, da det vil være vesentlig å kunne dokumentere progresjon i spørsmålet om 

bifangst i det kystnære fiskeriet for fartøy uten rist. 

 

Norges Fiskarlag understreker at det haster å innføre et generelt forbud om sorteringsrist innenfor 4 

nm av grunnlinjene.  Norges Fiskarlag anbefaler at Fiskeridirektoratet ser hen til den best tilgjengelige 

kunnskapen i spørsmålet om krepseåpning i det kystnære trålfisket: 

 

Fiskarlaget foreslår primært at gjeldende påbud om bruk av sorteringsrist i trålfisket etter reker utvidet 

til å gjelde alle områder knyttet til følgende vilkår; 

 

 Innenfor 4 nautiske mil tillates det 15 cm høy krepseåpning i bunnen av sorteringsristen 

 Det avklares i nedsatt arbeidsgruppe hvilke fjordområder som må gis dispensasjon fra 

forbudet av hensyn til ansamlinger av tang og maneter, og der all utilsiktet fangst av fisk kan 

dokumenteres gjennom omsetning. 

 

Subsidiært anbefaler Norges Fiskarlag en løsning som innebærer at gjeldende påbud om bruk av 

sorteringsrist i trålfisket etter reker utvides til å gjelde alle havområder. Håndhevelse av påbudet må 

utsettes til spørsmålet om krepseåpning og øvrige unntak fra et generelt påbud er avklart i nedsatt 

arbeidsgruppe og informasjon om særlige fjorder med behov for dispensasjon er innhentet.» 

 

 

 

Med hilsen 

NORGES FISKARLAG 
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