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Deres referanse

Regulering av fïsket etter reker i2020
Landsstyret i Norges Fiskarlag fattet i møtet24.-25. september d.å. 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 1.200 tonn.
Fiskarlaget viser videre til at det med virkning fra i fior er innført en ny adgangsregulering med en
åpen og en lukket gruppe, som legger til rette for at alle fartøy som er tildelt rekefåltillatelse nord for
62oN, kan delta i fisket på Grønland. Det legges til grunn at rekekvoten på Grønland vil bli forbeholdt
fartøy i lukket gruppe dersom vi igjen für 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 2020.
Det vil si at fartøyet må oppfflle vilkårene for deltakelse i2019. Deltakelse i åpen gruppe skal ikke
være kvalifiserende for fremtidig deltakelse i lukket gruppe.
Reker nord for 62oN og i Barentshavet
Norges Fiskarlag viser til at det i år og i fior 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 snøkrabbefi ske.

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 finner det beklagelig at fiskeriforvaltningen har vært svært lite imøtekommende for å
finne frem til hensiktsmessige unntaksløsninger for fiskerne i sør i forbindelse med innføringen av
sorteringsrist i rekefisket innenfor 4-mila. Fiskarlaget støttet innføringen av rista innenfor 4-mila, men
har hele tiden vært klart på behovet for visse unntak. Etter mange runder med forvaltningen fikk en til
slutt på plass en midlertidig ordning for krepsespalte i sorteringsristen, slik fiskerne har bedt om i lang
tid. De giennomførte vitenskapelig undersøkelsene med krepsespalte vil avklare bifangstinnblandingen
ved bruk av en slik åpning i rista. Også unntaksmuligheten fra risþåbudet knyttet til tetting av rista
medtangltare og maneter mv fant sin løsning til slutt, selv om prosedyrene omkring adgangen til å
kunne få unntak fortsatt er omstendelig.
Norges Fiskarlag har også bedt om et generelt unntak for de minste rekefartøyene som drifter þstnært
sør for 62oN. Denne flåten har vanskelige driftsforhold med lav tauekraft og små trålredskaper. De
opplever et betydelig fangsttap av reker, kreps og annen fisk. Departementet fant ikke å kunne
etterkomme anmodningen fra Norges Fiskarlag, og Fiskarlaget har derfor på nytt tatt opp saken med
departementet uten av en så lagt har fått noen avklaring i dette spørsmålet, noe som er svært beklagelig
for de fiskerne som er berørt.>
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