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SAK 19c/2018 

 

REGULERING AV FISKET ETTER REKER NORD FOR 62°N I 2019 

- Spesielt om rekefisket i Tanafjorden og Porsangerfjorden, 

- og fisket etter reker med teiner 

 

1  INNLEDNING 

Det er ikke gitt egen reguleringsforskrift for fisket etter reker nord for 62°N i 2018. Det er gitt 

regler i egne forskrifter om blant annet nattestengning, tråldybder og fiskeforbud i enkelte 

fjorder i det kystnære fisket. I tillegg følger visse begrensninger av reglene i 

utøvelsesforskriften og andre generelle forskrifter. 

Heller ikke for 2019 er det foreslått noen særegen regulering av dette fisket. De reguleringer 

som er omtalt over, foreslås videreført. I tillegg foreslås det innført en regel om begrensning i 

antall teiner i fisket etter reker med teiner. 

 

2 REGULERING OG FISKE I 2018 

Fra 1. januar 2018 ble det i tråd med forslaget fremlagt for reguleringsmøtet høsten 2017 

innført felles dybderegulering i trålfisket etter reker for Nordland, Troms og Finnmark fylker. 

Flere lokale forskrifter ble opphevet, slik at det ble åpnet for tråling etter reker i områder som 

tidligere var avstengt. De gjenstående lokale forskrifter ble samlet i en ny forskrift, slik at 

regelverket blir enklere å få oversikt over. Det vises til sak 18c på reguleringsmøtet høsten 

2017, samt sak 6.14 på reguleringsmøtet våren 2018, for mer om dette. 

Tall fra landings- og sluttsedler viser følgende fangsttall for reke nord for 62°N for årene 

2017 og 2018, samt antall fartøy som har landet denne fangsten. 

 

Tabell 1: Fangst av reke nord for 62°N og antall fartøy som har landet fangst 

  Mengde dypvannsreke (kg) Antall fartøy med landet fangst 

Gruppe Redskap 2017 2018 2017 2018 

Kyst Reketrål 

(herunder 

sputniktrål) 

769 993 814 1641 63 651 

 Teiner 6 077 4 8611 5 41 

   

Hav Bunntrål 21 973 01 3 01 

 Reketrål 

(herunder 

sputniktrål) 

6 207 507 22 352 5071 26 301 

 Teiner 150 01 1 01 
1 Tall per 31. oktober 2018, basert på Fiskeridirektoratets register over landings- og sluttsedler. Tallene inkluderer ikke 

fangst landet på andre lands kvoter, samt fangst landet på forsknings- og skolekvoter. 
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Merk at teinefisket etter reker foregår på høsten, og at fangsttallene for 2018 forventes å øke. 

Fiskeridirektoratet er gjort kjent med at spesielt rekefisket med teiner er i ferd med å bre om 

seg både i antall fartøy og antall teiner per fartøy. 

 

3 KARTLEGGINGSFISKE I TANAFJORDEN OG PORSANGERFJORDEN I 

2018 OG FREMOVER 

På tidligere reguleringsmøter er det omtalt mulighet for å åpne Tanafjorden og 

Porsangerfjorden for tråling etter reker. Disse fjordene har hatt forbud mot tråling etter reker 

siden 1970-tallet. Før fjordene eventuelt åpnes for trålfiske etter reke, ble det høsten 2017 

bestemt gjennomført et kartleggingsfiske i disse to fjordene, samt en tredje fjord som 

referanse, slik at vurderingen kan gjøres på best mulig grunnlag. Kartleggingsfisket skal 

gjennomføres av Havforskningsinstituttet. 

Før kartleggingsfisket gjennomførte Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet våren 

2018 tre forberedende folkemøter rundt Tana- og Porsangerfjordene. Under møtene ble 

planene for det forestående kartleggingsfisket presentert, sammen med informasjon om det 

kunnskapsgrunnlaget man allerede hadde om tilstanden i de aktuelle fjordene. De fremmøtte 

ga gode og viktige bidrag under møtene, med lokale erfaringer og vurderinger, samt innspill 

og ønsker for det videre arbeidet både med kartleggingsfisket og reguleringen av fisket i de 

aktuelle fjordene. Også utenom folkemøtene har Fiskeridirektoratet mottatt en rekke 

henvendelser om reguleringen av fisket i disse fjordene. 

Havforskningsinstituttets kartleggingsfiske ble gjennomført høsten 2018 på følgende tider og 

steder: 

 Porsangerfjorden: 30. september - 7. oktober 

 Kvænangen: 16. - 23. oktober 

 Tanafjorden: 25. oktober – 1. november 

 

Kartleggingsfisket i Kvænangen ble gjort for å ha et sammenligningsgrunnlag for 

kartleggingsfisket i Tanafjorden og Porsangerfjorden. 

Kartleggingsfisket ble gjort både med trål og reketeiner. Kartleggingen var en 

økosystemanalyse, som innebærer at man gjorde analyser ikke bare av reke, men også av 

andre arter man fant, for å sikre bedre kunnskap om det samlede økosystemet i fjordene, 

herunder hvordan de ulike artene interagerer med hverandre, hvordan næringskjeden er 

bygget opp, m.v. 

Havforskningsinstituttet planlegger å gjenta kartleggingsfisket våren 2019, og eventuelt 

høsten 2019, og tar sikte på å følge rekebestanden i disse fjordene også i årene som kommer. 

Fiskeridirektoratet forventer tidligst å kunne ta stilling til en eventuell åpning for tråling etter 

reker i Tanafjorden og Porsangerfjorden høsten 2019, når Havforskningsinstituttets 

kartleggingsarbeid har kommet lenger. Det er forventet at eventuelle endringer i reguleringene 

tidligst vil kunne trå i kraft fra 2020 av. 
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4 REGULERING AV FISKET I 2019 

Fiskeridirektoratet foreslår å videreføre den nåværende reguleringen av fisket etter reker nord 

for 62°N i 2019. 

 

4.1 Midlertidig begrensning i antall teiner i teinefisket etter reker 

Fiskeridirektoratet foreslår at det fra 2019 av innføres en midlertidig begrensning i antall 

teiner det er tillatt å bruke i fisket etter reker. 

Tanafjorden og Porsangerfjorden har vært stengt for tråling etter reker siden 1970-tallet. Fra 

2015 av har det pågått forsøk med å fiske reke med teiner i disse fjordene. Etter det opplyste 

er fiskeredskaper og –teknikker i dette teinefisket etter hvert blitt så velutviklet at fisket 

allerede inneværende år ser ut til å bre om seg som et kommersielt fiske. Det er på nåværende 

tidspunkt ingen spesifikke reguleringsbestemmelser om rekefiske med teine. Lokale aktører 

har uttrykt uro for at det skal vokse frem et kappfiske, der det både kappes om fangstområder 

og om kvantum. Signaler fra aktuelle næringsutøvere og redskapsprodusenter kan underbygge 

at et slikt kappfiske er i ferd med å etablere seg allerede i høst. Etter Fiskeridirektoratets syn 

vil en ukontrollert økning i fisket være uheldig. 

 

Fiskeridirektoratet foreslår at hvert merkeregistrert fartøy ikke får fiske med mer enn 50 teiner 

i hver av de to fjordene.  

 

I første omgang foreslås det at begrensningene får midlertidig virkning, ut 2019. Grunnen til 

dette er at det som nevnt i tiden fremover er planlagt nye og grundigere kartlegginger av 

bestander både av reke og andre arter i disse to fjordene. Etter at kartleggingen er ferdig, vil 

begrensningene kunne tas opp til ny vurdering. 

 

4.2 Midlertidig forbud mot faststående redskap under kartleggingsfiske? 

Havforskningsinstituttet gjennomførte sitt kartleggingsfiske i Tanafjorden, Porsangerfjorden 

og Kvænangen høsten 2018, jf. punkt 2 over. Havforskningsinstituttet skal gjenta 

kartleggingsfisket våren 2019, og eventuelt høsten 2019. 

Kartleggingsfisket vil potensielt kunne gjøres på en enklere og mer effektiv måte dersom de 

fjordene som skal kartlegges er fri for faststående redskaper den uken kartleggingen foregår i 

den enkelte fjord. 

 

Fiskeridirektoratet ønsker derfor reguleringsmøtets syn på hvorvidt det vil være akseptabelt å 

nedlegge et midlertidig forbud mot faststående redskap i en uke i hver av de tre nevnte 

fjordene.  

 

Tidspunktene for et eventuelt forbud vil annonseres i god tid før det trer i kraft. 

 


