
 

Forslag til regulering av fisket etter reker nord for 62°N i 2020 

1. Innledning 

Reguleringen av fisket etter reker nord for 62°N i 2020 ble behandlet i reguleringsmøtet i 
Bergen 7. november 2019. Det vises til sak 19c/2019. Skriftlige innspill i saken er 
tilgjengelig på www.fiskeridir.no. 
 
Fiskeridirektørens forslag er en videreføring av innværende års regulering. 
 

2. Kartleggingsfisk i Tanafjorden og Porsangerfjorden i 2019 og 
fremover 

Fiskeridirektøren viste i reguleringsmøtet til saksdokumentet og den vedlagte orienteringen 
fra Havforskningsinstituttet (HI) angående det pågående kartleggingsfisket i Tanafjorden og 
Porsangerfjorden. Fiskeridirektøren uttalte at en eventuell åpning og regulering av rekefisket 
i Tanafjorden og Porsangerfjorden avventes til HI har avsluttet forskningsarbeidet og levert 
rapport. Eventuelle fremtidige tiltak blir sendt ut på skriftlig høring.  
 
Reguleringsmøtet hadde ingen kommentarer til dette. 
 

3. Regulering av fisket etter reker nord for 62° i 2020 

Sametinget viste til at det pågår et teinefiske etter reker i Tanafjorden og Porsangerfjorden. 
Det er vedtatt en begrensing på 100 teiner i dette fiskeriet. Sametinget uttalte at det er 
nødvendig med 200 teiner eller mer for å få et lønnsomt fiske etter reker. Videre ble det 
poengtert at teinene som blir benyttet er små og dermed tar opp små areal. En økning i 
antall teiner vil derfor ikke hindre andre aktører. Sametinget foreslo at begrensningen i 
antall tillatte teiner økes til 200.  

 Notat     
  

  

Saksnr: 19/1204 

Dato:  06.12.2019 

  

 
 

Fra:  Jørgen Blix Nicolaysen 
Adm.enhet:   Reguleringsseksjonen 
Telefon:  99644225 
 
Til:  Trond Ottemo 

http://www.fiskeridir.no/


 
Vår referanse: 19/1204 

Side: 2/2 

 
Norges kystfiskarlag støttet forslaget til Sametinget. Norges kystfiskarlag uttalte at fiskere er 
i en uttestingsfase av forskjellige områder og tekniske løsninger. Derfor mente Norges 
kystfiskarlag at antall tillatte teiner kan økes betydelig for å få testet effektiviteten på en 
bedre måte.   
 
Fiskeridirektøren viste til at bakgrunnen for redskapsbegrensningen på 100 teiner var å 
redusere risikoen for at teinefisket ekspanderte samtidig som at HI gjennomførte et 
forskningsarbeid for å kartlegge rekebestandene i Tanafjorden og Porsangerfjorden. 
Fiskeridirektøren uttalte videre at det er naturlig å se på redskapsbegrensningen etter at HI 
har levert rapporten for det pågående forskningsarbeidet og i forbindelse med at 
direktoratet skal vurdere den helhetlige reguleringen av Tanafjorden og Porsangerfjorden, 
herunder en eventuell åpning for reketrål. 
 
HI har i etterkant av møtet uttalt det frarådes økt innsats i rekefisket før innsamlet 
datamateriale er nærmere analysert. I indre Porsangerfjorden, i det mest aktuelle området 
for rekefiske med teiner, er det registrert reker som foreløpig tyder på å ha andre biologiske 
egenskaper, blant annet en lavere reproduksjonsevne, sammenlignet med reker i andre 
området. Økt innsats i dette fiskeriet frarådes derfor inntil det foreligger mer kunnskap. HI 
vil komme tilbake med nærmere råd om en bærekraftig utnyttelse av forekomstene av reker 
i Tanafjorden og Porsangerfjorden.  
 
Fiskeridirektørens tilrådning: 
Fiskeridirektøren foreslår å videreføre innværende års regulering.  
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