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Forslag til regulering av fisket etter reker nord for 62°N i 2019  
 
Forslag til regulering av fisket etter reker nord for 62°N i 2018 ble behandlet i 
reguleringsmøtet i Bergen 7. november 2018, se sak 19c/2018. Skriftlige innspill i saken er 
tilgjengelig på www.fiskeridir.no. Drøftelser i reguleringsmøtet er kortfattet gjengitt 
nedenfor. 

Forslaget innebærer en videreføring av de reguleringer som er gitt for fiske av reke med trål. 
For fisket etter reker med teiner er det foreslått en midlertidig redskapsbegrensning. 

 

MIDLERTIDIG BEGRENSNING I ANTALL TEINER I TEINEFISKET ETTER REKER 
Fiskeridirektøren viste til sakspapirene, der det er orientert om rekefisket i Tana- og 
Porsangerfjorden fra 1970-tallet og frem til i dag. Etter en lang periode med forbud mot å 
tråle etter reker, er det de siste årene etablert seg et forsøksvis fiske etter reker med teiner i 
disse fjordene. Dette fisket er imidlertid i ferd med å bre om seg, samtidig som at 
Havforskningsinstituttet har igangsatt et forskningsarbeide for å kartlegge rekebestandene i 
disse fjordene. For å redusere risikoen for at rekebestandene i disse fjordene overbelastes av 
et ekspansivt teinefiske frem til Havforskningsinstituttet er ferdig med sitt innledende 
kartleggingsarbeid i 2019, er det foreslått en midlertidig begrensning på hvor mange teiner 
hver enkelt fisker kan bruke i fisket etter reker med teine i disse fjordene. Begrensningen er 
ment å være midlertidig i 2019. 

Fiskeridirektøren ba om synspunkt på en slik midlertidig begrensning. 

Fjordfiskenemnda sa seg enig i et behov for å regulere teinefisket etter reker, men mente 
forslaget om 50 teiner per fartøy var for lite. Fjordfiskenemnda sa at antall teiner minimum må 
være 200, men at det kan hende det bør være opp mot 400. Eventuelt kunne det vært satt en 
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maksimalkvote per fartøy. Fjordfiskenemnda mener også at det bør settes krav til minste 
maskevidde i teinene, slik at man ikke fisker på den minste reka. 

Sametinget sa at arbeidet som er gjort med saken det siste året har vært godt. Sametinget viste 
til opplysninger fra et konsulentselskap som har vært involvert i teinefisket, og at disse tyder 
på at det må 2-300 teiner per fartøy før fisket blir lønnsomt. 

Havforskningsinstituttet redegjorde for det kartleggingsfisket som er gjennomført i 
Tanafjorden, Porsangerfjorden og Kvænangen høsten 2018. Det ble gjort trålhal på 25 
punkter i hver fjord, samt satt reketeiner. Fangsten ble veiet og lengdemålt, og det ble 
estimert biomasse av all bunnfisk i tillegg til reker. En del av prosjektet benytter Ecopath-
modellen fra Universitetet i Tromsø for å modellere økosystemet i fjordene, slik at det kan 
estimeres hvordan for eksempel rekefangst vil påvirke andre arter og bestander. I 2019 
gjentas kartleggingen i mars/april og i oktober. Det er foreløpig ikke avklart om det blir tokt i 
2020.  

Fiskeridirektøren sa at det syntes å være enighet om at teinefisket bør reguleres, men at det bør 
være et høyere antall enn 50. 

Reguleringsmøtet hadde ingen ytterligere merknader. 

Fiskeridirektørens tilrådning: 

Fiskeridirektøren anbefaler at hvert fartøy ikke får fiske med mer enn 100 reketeiner per fjord i 
Tanafjorden og Porsangerfjorden. 

 

MIDLERTIDIG FORBUD MOT FASTSTÅENDE REDSKAP UNDER 

KARTLEGGINGSFISKE 
Fiskeridirektøren viste til at det i saksdokumentene også er reist spørsmål om hvorvidt det vil 
være akseptabelt å nedlegge et midlertidig forbud mot faststående redskaper i den enkelte 
fjord i den uken Havforskningsinstituttet gjør sitt kartleggingsarbeid der. 

Reguleringsmøtet hadde ingen merknader. 

Fiskeridirektørens tilrådning: 

Fiskeridirektoratet vurderer behovet for et midlertidig forbud mot faststående redskap i 
samråd med Havforskningsinstituttet, spesielt i lys av erfaringene fra kartleggingsfisket 
høsten 2018, og iverksetter en eventuell stengningsprosess så tidlig som mulig og i god tid 
slik at både næringsaktører og andre får anledning til å innrette seg etter forbudet. 
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Norges Fiskarlag sa at fangsten på havet er blitt så stor at man må forberede seg på at 
rekefisket reguleres på kvantumsnivå. Norges Fiskarlag viste til at en forvaltningsstrategi er et 
krav for MSC-sertifisering. 

Fiskeridirektøren sa at man skal notere seg dette, og se på hvordan arbeidet med dette skal 
fortsette videre. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Stein-Åge Johnsen 
seksjonssjef  
 Eivind Helland Marienborg 
 rådgiver 
 
 
Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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